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- ОСТАННІ В іСТ І -
П'ятниця, 1-го вересня 1967 

В А М Е Р И Ц І 
ПРЕЗИДЕНТ ДЖАНСОН ПОВІДОМИВ Г У Б Е Р Н А 

ТОРІВ середньозахідніх стентів про те, що він зарядив, 
щоб негайно видали стейтам 4.8 більйона дол., як феде
ральну допомогу на будову автострад. Звичайно цю суму 
мали б передати стейтам а ж 1-го липня 1968-го року, це 
значить а ж на початку найближчого фінансового року. 
Видані тепер федеральні гроші скріплять економіку, і то
ді буде сильніший аргумент на те, щоб збільшити при
буткові податки. Президент просив вибачення в губерна
торів, за те, що не міг бути присутній на їх конференції в 
Оседж Вічі, в Мізурі. 

М И Ш И Ґ Е Н С Ь К И И ГУБЕРНАТОР РОМНІ на закін
ченні триденної конференції губернаторів 13-ох середньо
західніх стейтів гостро критикував політику президента 
Джансона. Республіканський губернатор казав, що демо
кратичний президент Джансон „збудив надмірні сподіван
ня" з ділянці громадянських прав і в поборюванні вбо– 
гости, яких не можна здійснити. Ромні твердить, що, 
, Д ж а н с о н робить все на політичній базі, бо вія є полі
тичною твариною". На думку Ромні при важливих рішен
нях треба брати до уваги не тільки політику, але і СО
ЦІАЛЬНІ, економічні й моральні фактори. Ромні гадас, що 
республіканці мають добру нагоду виграти вибори в 1968-
му році. Податки треба було збільшити вже в 1966-му 
році. 

ЦІНИ НА ФАРМЕРСЬКІ ПРОДУКТИ в місяці, який 
закінчився 15-го серпня ц.р., зменшилися на одну третю 
одного відсотка, як повідомляє Департамент Рільннцтва. 
Згідно з цим звітом ціни на фармерські продукти ще й те
пер на 6 відсотків менші, як були в половині серпня ми
нулого року, хоч вони збільшувалися від половини квіт
ня ц.р. Кошти фармерської продукції дещо зменшилися 
від половини липня, коли вони були найвищі. Індекс цін 
на фармерські продукти в половині серпня ц.р. виносив 
256 відсотків у порівнянні з пересічними цінами 1910-1914 
років. Кошти фармерської продукції в серпні ц.р. становили 
343 відсотки в порівнянні з 1910-1914 роками. 

ЗБЛИЖАЄТЬСЯ ДОВГИЙ КІНЕЦЬ Т И Ж Н Я у зв'яз
ку з Днем Праці і Крайова Рада Безпеки та всі забезпе– 
ченеві компанії закликають американців, які подорожу
ватимуть антами, до обережної їзди. Вони пригадують, що 
під час Д н я Праці в 1966-му році згинули 636 осіб в авто
мобільних катастрофах. Під час Різдва 1966 згинуло 600 
осіб, а в часі Меморіального Дня 1967 — 608 осіб. Кінець 
тижня у зв 'язку з 4-им Л и п н я забрав життя 722-ом аме
риканцям. В пересторозі пишеться про те, що небезпечною 
є їзда автом навіть для найобережнішого автоводія, бо на 
автострадах будуть Інші автоводії, а не тільки він сам. 
Потрібна найбільша обережність під час збільшеного руху 
на автострадах і вулицях. 

Д Е Р Ж А В Н А СКАРБНИЦЯ В Л И П Н І Ц.Р. втратила 
золота вартосте 33 мільйонів дол. Від початку цього року 
запаси золота зменшилися на 99 мільйонів дол., і станови
ли 13,136,000.000 дол. Монетарні резерви разом із чужи
ми валютами виносили при кінці липня 14,224,000.000 дол. 
Із витрачених 33-ох мільйонів дол. золота тільки 2.5 міль
йона дол. пішли на внутрішні промислові цілі, а решту за
купив Лондон у зв 'язку з війною на Близькому Сході. 

У С В І Т І 
П І Д ЧАС ПАНАРАБСЬКОІ КОНФЕРЕНЦІЇ „НА В Е Р 

Ш И Н А Х " У Х А Р Т У Ш В СУДАНІ КОНФЕРУВАЛИ впро
довж більше двох годин в підміській резиденції судансько
го прем'єра Мохаммеда Ахмеда Махґуба президент Єгипту 
ґ а м а л ь Абдель Нассер і король Савді Арабії Фейсал і при
йшли до порозуміння щодо Ємену: Савді Арабія припинить 
будь-яку допомогу єменським роялістам, а Єгипет відкличе 
свої війська з Ємену. Тричленна Комісія, зложена з пред
ставників Судану, Іраку і Марокко, стежитиме за виконан
ням тісї умови на терені Ємену. Найбільш невдоволеними 
с єменські республіканські ставленики Нассера, які мо
жуть втратити владу. 

МАЛЯИЗІЯ И ІНДОНЕЗІЯ ПІДПИСАЛИ Договір про 
відновлення між ними повних дипломатичних взаємин. Ма– 
ляйзія зірвала була з Індонезією дипломатичні взаємини, 
коли в 1963 році Індонезія, ще під володінням президента 
Сукарна, не визнала федерації Маляйзії та розпочала ви
силати проти неї терористично-партизанські загони. Ситу
ація негайно змінилася, як в Індонезії скинули Сукарна. 

ПАПА ПАВЛО V I ЗНОВУ ВИСЛОВИВ В Е Л И К Е 
СТУРБУВАННЯ з приводу продовження та навіть загост
рення війни у В'єтнамі. В тому самому дусі висловився ва– 
тиканськнй тижневик ,Дь'Осерваторе делля Доменіка". 
Папа нікого не називає за іменем і нікого не вннус, тільки 
стверджує невідрадний факт самої війни і її наслідків. 

московські „ізвестія" ПРИНЕСЛИ СТАТТЮ 
Вінкентія Матвєсва, в якій закидається теперішньому про
водові Комуністичного Китаю, що він насправді спричи
нився до загостреного бомбардування американським ле– 
тунством Північного В'єтнаму. „Ізвестія" твердять, що ВІД
МОВА комуно-китайського уряду створити єдиний комуні
стичний фронт задля спільного відпору „американським 
імперіялістам" підбадьорила Америку загострити й поси
лити воєнний похід проти Північного В'єтнаму. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ МУРИН СТОКЛІ КАРМАИКЕЛ 
ЗАЯВИВ через радіо в столиці Північного В'єтнаму Ганої, 
що американські мурини підтримають „визвольну війну" 
в'єтнамців, себто насправді агресію комуністичного Пів
нічного В'єтнаму проти вільного Південного В'єтнаму. 
Стоклі Кармайкел, який є звеличником „чорної сили" ви
ступав недавно на комуністичному збіговищі в Гавані на 
Кубі і відтіль полетів до Північного В'єтнаму. Він осмі
люється виступати неначе речник всіх американських му– 
ринів — проти чого рішуче застерігаються лідери всіх 
найбільших муринських організацій та муринських війсь
ковиків, які воюють у Південному В'єтнамі в рядах ар
мії ЗДА. 

В А Л Ь Ж Н Р І „НАЦІОНАЛІЗОВАНО", цебто вивлас– 
нено й уержавлено американські нафтові компанії „ЕССО" 
й „Мобільойл", причетні до експлуатації і продажу аль– 
жирської нафти. Після вибуху ізраїльсько-арабської війни 
диктаторський президент Альжирії Хуарі Бумеджієн по
ставив ті компанії під державний нагляд. Він пропагує 
бойкот Америки всіма арабськими країнами, які проду
кують нафту, але Савді Арабія, Кувайт і Лібія против
ляться цьому. Альжирія належить до т. званих „СОЦІАЛІС
ТИЧНИХ" арабських країн разом із Єгиптом, Сирією, Іра
ком і Єменом. Савді Арабія, Ливан, Йорданія, Лібія і Ма
рокко мають прозахідню орієнтацію. 

Президент підписав закон, з якого 
скористае 5 мільйонів ветеранів 

Вашингтон.,.— Президент і скарбницю коло 286 мільйо– 
Джансон 31-го серпня під– нів долярів. При підписуван– 

Сенатська Підкомісія закликає-посилити 
бомбардування Північного В'єтнаму 

писав закон, з якого ско– 
ристають коло 5 мільйонів 
ветеранів, бо дістануть допо
могу на студії і на фаховий 
вишкіл до праці та ще інші 
користі. Цей закон відно
ситься до тих військових ве
теранів, які служили при 
збройних силах ЗДА при
наймні 180 Днів після 31-го 
січня 1955-го року, це зна
чить, коли скінчилися були 
користі для ветеранів після 
закінчення війни в Кореї. 
Здійснення цього закону в 
першому фінансовому році 
коштуватиме де р ж а в н у 

ні закону присутні були ра
нені ветерани у в'єтнамськім 
війні, представники ветера
нів і члени Конгресу, які 
старалися про схвалення 
цього закону. Президент за
явив, що щодня робить все 
можливе, щоб настав мир у 
В'єтнамі. Президент крити
кував в'єтнамських комуніс
тів за те, що терором стара
ються не допустити до вибо
рів у Південному В'єтнамі 
Впродовж найближчих п'я
тьох років здійснення цього 
закону вимагатиме 1.5 біль
йона дол. 

Автомобільні робітники приготовляються 
до страйку 

Дітройт, М и ш и г е н . — 
Провідники спілки Об'єдна
ні Автомобільні Робітники 
30-го серпня відкинули но
ву пропозицію автомобіль
них компаній, назвавши її 
зовсім несприйнятливою, та 
почали приготовлятися до 
страйку, який може почати
ся вже вночі в середу, 6-го 
вересня, якщо до того дня 
не буде порозуміння в спра
ві нового контракту. Провід
ники відділів спілки Об'єд
нані Автомобільні Робітники 
мають приїхати до Дітройту, 
щоб дістати дозвіл на страйк 
і щоб вибрати одну автомо
більну компанію, де мав би 
початися страйк. Ф о р д , 
Крайслер і Дженерал Мо– 

коли прийняти, що теперіш
ня платня за годину праці 
разом із всіми додатками 
виносить 4.68 дол. Представ
ники компаній заявили, що 
вони не мають жадної неспо
діванки, яку могли б вияви
ти перед самим страйком. 
Робітники вимагають збіль
шення платні на 6 відсотків 
річно, або по 90 центів за 
годину праці. Голова спілки 
Автомобільних Робітників 
Волтер П. Рутер оскаржує 
компанію Дженерал Моторе, 
що вона змовляється з інши
ми компаніями, щоб всі при
пинили працю, коли поч
неться страйк проти однієї 
автомобільної фірми. Фірму, 
проти якої мали б страйку
вати, мали визначити в 

Вашингтон. — Сенатська 
Підкомісія для підготови, як 
орган Комісії збройних сил. 
проголосила висліди своїх 
тритижневих переслухувань 
у справі бомбардування Пів
нічного В'єтнаму. Вона пе
реслухала, між іншими, 10 
найвищих в Америці актив
них військових старшин, ад
міралів і генералів, і дій
шла до переконання, що між 
секретарем оборони Робер– 
том МекНамарою, який зі– 
:шавав у минулу п'ятницю, 
та командантами всіх родів 
збройних сил ЗДА існують 
поважні розбіжності у підхо
ді до воєнної тактики у В'єт
намі. Підкомісія, що її голо
вою с сенатор Джан Стенніс, 
демократ із Міссисіпі, запи
тувала всіх, чи посилене 
бомбардування Північного 
В'єтнаму зменшує число 
американських л ю д е ьких 
жертв у боях на терені Пів
нічного В'єтнаму. Всі високі 
військовики рішуче потвер– 

| дилн це, але секретар Ро– 
берт МекНамара заявив, що 
більші чи менші налети про
ти Північного В'єтнаму не 
мають впливу на вислід бо
нових дій у Південному В'єт
намі. У 1966 році тільки 22 
військові цілі у Північному 
В'єтнамі були предметами 
летунських атак, дармащо 

торс проектують збільшити і п'ятницю 1-го вересня. 

шефи об'єднаних штабів 
збройних сил ЗДА пропону
вали 242 цілі. В цьому році 
бомбардування П і в нічного 
В'єтнаму поширилось і на 
інші цілі, проте псе ж у сер
пні цього року було ще 111 
,.недозволених" для бомбар
дування цілей, з-посеред я– 
ких шеф об'єднаних штабів 
генерал Вілер виразно вка
зував на 70 цілей, що їх тре
ба бомбардувати. Обширннй 
звіт Підкомісії, який займає 
одну повну сторінку ,,Н. И. 
Таймсу", заявляється проти 
нової перерви у бомбарду
ванні Північного В'єтнаму. 
Впродовж трьох днів такої 
перерви на минулий Новий 
Рік, північно-в'стнамські ко
муністи перекинули до Пів
денного В'єтнаму стільки 
людей і зброї, що для цього 
треба було б 28 днів у часі 
налетів проти Північного 
В'єтнаму. Звідомлення се
натської Підкомісій прийня
те одноголосно її членами, 
підкреслює, що Підкомісія 
підтримує тактику, щоб не 
наражати на великі шкоди 
цивільного населення у Пів
нічному В'єтнамі та прин
цип цивільної зверхности 
над збройними силами. Але 
поручас ,.більше уваги при
кладати до порад військови
ків". 

У Женеві зростає опозиція проти проекту 
атомового договору ЗДА й СССР 

заробітні платні впродовж 
трьох років на 55 до 60-ох 
центів за годину праці, пе
ресічно "по 4 центи на рік, 

Представник компанії Д ж е 
нерал Моторе заперечив 
твердження Рутера про змо/– 
ву. 

Сталева Корпорація ЗДА збільшує ціну 
на сталь 

Вашингтон. — Сталева 
Корпорація ЗДА 31-го серп
ня повідомила про збільшен
ня ціни на сталеві вироби, 
хоч представник Уряду був 
проти цього. Голова Ради Е– 
кономічних Дорадників в Бі
лому Домі Гарднер Екл і ви
ступив був 30-го серпня про
ти збільшення цін на сталь 

в Корпорації Ріпаблік Стіл. 
Він вислав депеші до всіх 
сталевих корпорацій, щоб не 
збільшувати цін на сталь і 
сталеві вироби. Еклі брав до 
уваги можливість страйку в 
автомобільній промисловості. 
який може спричинити збіль
шення заробітних платень і 
подорожчання авт. Все це ра– 

Женева. — На Женевській 
17-членній конференції роз
зброєння щораз більше го
лосів заявляють дуже кри
тично супроти зголошеного 
спільного проекту ЗДА й 
СССР — договору проти по
ширення атомової зброї. 
Представниця Швеції Альва 
Мірдаль звернула увагу, що 
в тому проекті нічого не ка
жеться про можливість, що 
неатомові держави, яким за
бороняється мати власну 
атомову зброю, можуть пос– 

зом із подорожчанням цін на 
сталь буде виявом того, що 
інфляція поглиблюється, а 
Уряд всіми способами ста
рається не допустити до обез– 
цінення доляра. 

тачати атомовим державам 
маТеріял, Потрібний для фа
брикування такої зброї. Па
ні, МірДаль вважає, що треба 
виразно заборонити в дого
ворі таку поведігіку. Пред
ставники ЗДА й СССР' пос
тавились холодно супроти 
тієї . пропозиції. Однак так 
само речники А л ь ж н р у , 
Бразилії й інших держав 
заявили - на терені Женев 
ської конференції або поза 
нею — свою опозицію проти 
того, що той амернкансько– 
совстський договір заборо
няє неатомовим державам 
продукувати атомову зброю, 
а не обмежує ні трохи права 
атомових держав продуку 
вати її для себе у ще біль 
шій мірі, як дотепер. 

ВЕЛИКИЙ КІНЕЦЬ ТИЖНЯ З НАГОДИ „ДНЯ ПРАЦІ" 
УКРАЇНСЬКИХ З'ЇЗДІВ ТА ІМПРЕЗ 

ПІД ЗНАКОМ 

Як і щороку, українська 
громада в ЗДА повністю ви
користовує триденну перер
ву в праці з нагоди „Дня 
Праці" — для відпочинку, 
розваги, ділових конферен
цій та нарад, зустрічей, спор
тивних змагань тощо. Стало 
вже традицією, що з почат
ком вересня розпочинається 
активізація організовано г о 
українського життя, і ось — 
йото початок у днях від п'ят
ниці 1-го вересня до понеділ
ка 4-го вересня включно: 

Спортові змагання на 
Союзі вці 

Н а цій першорядно облад
наній відпочинковій Оселі 
УНСоюзу у суботу 2-го ве
ресня розпочнуться на вели
ких кортах змагання за те
нісові першості Української 
Спортової Централі Амери
ки і Канади, що триватимуть 
три дні, а також плавацькі 
змагання, — з раменн Кар
патського Лещатарсь к о г о 
Клюбу. У суботу ввечорі — 
ревія ,,Союзівка сміється", з 
участю Ека, М. Понеділка та 
Ікера; у неділю — концерт 
І. Ж у к а і соліста В. Мельни– 
чнна Щовечора в п'ятницю, 
суботу й неділю — забави 
під звуки оркестри „Амор". 

Конвенція Ліґи Української 
Молоді — В Торонті 

В днях від 1 до 4-го ве
ресня включно у Торонті 
триватиме 34-та щорічна 
Конвенція Ліги Української 
Молоді Північної Америки. 
Конвенція відбувається в 
Кінґ Едвард готелі, а 3-го 
вересня в приміщенні шко
ли сп. Ваеплія по полудні -
великий концерт. 

З'їзд Братства кол. вояків 
І УД УНА 

На Оселі ,.Верховина" в 
Глей Спей, Н. И. відбудеться 
2, 3 і 4 вересня З'їзд Брат
ства колишніх Вояків І Ук
раїнської Дивізії УНА, ідо 
розпочнеться діловими нара
дами в суботу; увечорі того 
ж дня — оперета „Найкращі 
хлопці з Дивізії" за лібретто 
Олега Лисяка, у виконанні 
„Театру у П'ятницю" з Фі– 
лядельфії. У неділю похід на 
Могнлу-пам'ятник і спільна 
вечеря. Забави в суботу й 
неділю увечорі. 

Союз Ветеранів 
Українського Резистансу 
Союз Ветеранів Українсь

кого Резистансу влаштовує 
2, 3 і 4 вересня на оселі ім. 
Ольжича в Лігайтоні відзна
чення 50-річчя Української 
Національної Революції, від
новлення державности і 25-
річчя створення УПА та По
хідних Груп ОУН. Крім Бо– 
гослужень і святково-ділової 
частини — виступи танцю
вально! групи, показ кіно
фільмів тощо. 

16-ий Здвиг СУМА 
1, 2, 3 і 4 вересня прохо

дитиме на оселі СУМА біля 
Елленвілю 16-й Всеамерн– 
канськнй Маніфестацій н и й 
Здвиг СУМА-Схід, під кли
чем „Живи, Україно, в дум
ках, серцях і чинах". Крім 
офіційної частини Здвнгу 
сумівська ватра, спортові 
змагання, виступи гуртків 
самодіяльности, також заба
ва. Здвиг СУМА відзначить 
50-річчя початку Національ
ної Революції і 25-річчя 
створення УПА. 

З'їзд ОДУМ-у 
2 і 3 вересня — 17-й з чер

ги відбудеться на оселі ,,Ки 
їв", біля Аккорд, Н, И. з'їзд 
сій; у суботу після спільної 
вечері - забава, а в неділю, 
після Бо гос луження відбу
дуться спортові змагання, 
концерт і ватра ОДУМ-у. 

Рада Гетьманського Руху 
Рада Гетьманського Руху 

повідомила, що в днях 2, З 
і 4 вересня в Дітройті пра
цюватиме Четверта с е с і я 
Пленуму Ради Українського 
Гетьманського Руху. Будуть 
розглянені різні актуальні 
проблеми. 

Зональна Зістріч 
МУІІО - МУЧ 

3 нагоди зональної зустрі
чі відділів МУНО-МУН, у 
суботу 2 вересня відбудеться 
в українсько - американсько
му Домі в Міннеаполі с і, 
Мінн. забава, а в неділю 
концерт шикаґівської духо
вої оркест,)и та виступи мис
тецьких груп з інших осе
редків. 

Собор Української Автокс– 
кефальної Церкви 

Впродовж трьох днів 2, З 
і 4 вересня проходитиме в 
Дітройті, Міш., при Свято– 
АндрІЇВСЬКІй парафії Третій 
Еміграційний Собор Україн
ської Автокефальної Право
славної Церкви, в 45-ту річ
ницю відродження УАПЦер– 
кви в Україні. Собор скли
кала Мала Рада, з благосло– 
пепства Зиорхнпка УАПЦ 
Архиспнскопа Григорія. 

З'їзд Українських 
Баптистів 

Від 31 серпня до 4 вересня 
включно триває в Шикаґо , 
Ілл., 21-н З'їзд українських 
баптистів та свангелнетів —-
Об'єднання Українських Є– 
вангельсько - Баптистських 
Церков. ОУЄБЦ. У з'їзді бе
руть участь також представ
ники з Канади. 

Православне Свято 
в Алленталні 

2 і 3 вересня відбудуться 
в Аллснтавні, Па., урочис
тості на відзначення 50-річ
чя існування у к р а ї н с ь к о ї 
церкви Пречистої Діви Ма
рії. Архиєрейську Службу 
Божу відправить Владика 
Андреїі в сослуженні духо
венства , На закінчення свят
кувань бенкет. 

Український Православний 
Д е н ь 

У неділю 3 вересня відбу
деться п Картереті, Н. Д ж . 
31-й Український Православ
ний День, що розпочнеться 
о 2-й г. по полудні в україн
ському Громадському Осе
редку, з різноманітною прог
рамою для гостей. 

„Весела ревія" в Гантері 

У неділю 3 вересня уве
чорі у пансіоні ,,Ксеня" біля 
Гантсру Н. П. — весела Ре
вія на закінчення сезону, з 
участю ЕКА, Ікера та пись
менника" гумориста Миколи 
Понеділка. Вечір буде музи”– 
но оформлений, з танками 
виступить О Залевська. 
ОДУМ-у. з відповідними до
повідями та працями комі– 

На лідера Консервативної Партії в Канаді 
кандидують 10 діячів, між ними -

Михайло Стар 
Торонто. — Між 10 доте– npd! Михайла Стара Дуже 

пер зголошеними кандида– зголошеними 
тами на лідера великої кана– 
дійської Консервативної пар
тії, є колишній міністер пра
ці Канади, видатний діяч 
Михайло Стар, який нещо
давно розпочав передвибор
чу кампанію, зібравши до
сить фондів для її проведен
ня. Один з інших кандида
тів, Д а ф Роблин, як вияви
лось, також добре говорить 
українською мовою. Англо
мовна газета ,,Ґлоб енд Ме– 
й л " ще 22 липня помістила 

прихильну згадку, в якій м. 
ін сказано: ,.Стар не роз
мовляє по-ф р а н ц узькому, 
зате цілком плинно знай 
рідну мову своїх українських 
батьків, і відомий з того, що 
нераз до сліз зворушував ук
раїнців з прерійних провін
цій, які горді з того, що один 
з їхніх людей вийшов на 
найвищі щаблі канадійської 
політики . , „ Михайло Стар 
самою своєю постаттю вияв
ляє комбінацію завзятостн й 
теплоти, причинився чимало 
до загального поступу . . . ” 

Полк. В. А. Костецький промовлятиме 
на бенкеті УПА в Клівленді 

Клівленд, Огайо, (зрв) — 
Під час Святкового бенкету 
для відзначення 25-річчя У– 
ПА, що відбудеться тут 14 
жовтня 1967, головним про
мовцем буде д-р Володимир 
А. Костецький' лікар-хирург 
і полковник Армії ЗДА в ак
тивній службі. В час 2-ої сві
тової війни здобув на Тихо
океанському відтинку почес
не ім'я Героя Батеану. Тепер 
він очолює також Почесну 
Президію клівлендського Ко
мітету для вшанування Ро
ковин УПА. 

Полк. В. А. Костецький є 
уродженцем м. Б о с т о н у , 
Масс, що здобув академіч
ний диплом доктора медици
ни 1937-го року в універси
теті Юрія Вашингтона, Ва
шингтон, Д. К.–, від 1939 ро
ку він є старшиною зброй
них сил ЗДА. В 1941 році 
він став хірургом батальйо
ну філіппінськнх пластунів 
45-го американського піхот
ного полку. Його батальйон 
брав опісля участь у слав
них боях з японцями на пів
острові Батаан від 10. січня 

до 8. квітня 1942. Дня 3-го 
квітня 1942 Д-р Костецький 
попав у японський полон, а 
п'ять днів1 після японської 
окупації Батаану розпочав 
із свосю частиною відомий 
батаанський ,,Марш смерти". 
Опісля в японських таборах 
военнополонених він забез
печував по-геройськи лікар
ську опіку для багатьох те
перішніх керівників Зброй
них Сил Америки. Від 1948 
року очолював великі війсь
кові лікарні у Тексасі, на Га
ванських Островах, а в і д 
1959 року він є головним ко
мандиром Форту Маср у Вір– 
джінії і директором військо
вої лікарні ,,Ендрю Редер 
Армі Клінік", яка є найбіль
шою станицею Медичного 
Корпусу Армії ЗДА. 

Головним українськомов– 
ним– промовцем на бенкеті 
14. жовтня буде тут д-р Сте
пан Галамай, професор еко
номії у Політехнічному Ін
ституті Вест Вірджінії у 
Монтґомері. Він належить 
також до почесної президії 
клівлендського Комітету 25-
річчя УПА. 

Українські комбатанти приготовляються 
до активної участи у СКВУ 

'Ню Иорк. — З ІНІЦІАТИВИ 
Об'єднання б. вояків-україн– 
ців в Америці, згідно з по
становою недавнього 9-го 
Делегатського З'їзду тісї ор
ганізації, рішено покликати 
до життя Комітет для підго
тови спільної конференції 
українських комбатантів на 
Світовому Конгресі вільних 
українців у листопаді ц. р. 
у Ню Иорку Конкретно виз
начено дату такої конферен
ції на 14 листопада Ц. р. Цей 
Комітет, що його очолює го
лова ОбВУА д-р Володимир 
Ґалан , мас складатись з 
представників всіх існуючих 
україненькнх комбатантсь– 
ких організацій, які внделе– 
ґують по одному своєму 
представникові до кожної з 
двох Комісій: організаційно-
програмової і технічної. Об
ВУА делегувало відразу до 
першої названої Комісії, реД. 

Івана Кедрина -Рудницького 
та до другої — д-ра Івана 
Козака, першого заступника 
голови ОбВУА н голову Ню– 
йоркського Відділу. Перед
бачається, що конференція 
українських комбатантів у 
зв'язку і? Світовим Конгре
сом вільних українців буДе 
складатися з уповноважених 
делегатів усіх українських 
комбатантськнх організацій 
існуючих тепер в різних 
країнах вільного світу, та з 
усіх інших учасників СКВУ, 
колишніх вояків усіх війсь
кових формацій,почавши від 
Українських Січових Стріль
ців з 1914 р. та скінчивши 
на УПА З часу другої світо– 
иої війни. Прізвища всіх чле
нів того'Комітету, що їх різ
ні комбатантські організації 
зголосять до централі ОбВ
УА у Філадельфії найдалі до 
15 вересня Ц р.' будуть про
голошені згодом. 

В Дітройті відбудеться Собор УАПЦ 
Дітройт (О. Б.) — Під кі

нець тижня тут відбудеться 
Третій Еміграційний Собор 
Української Автокефальн о ї 
Православної Церкви - в 
45-ту річницю відродження 
УАПЦ в Україні. С о б о р 
скликає Мала Рада, з бла
гословення Високопреосвя– 
щенного Владики Архнспнс– 

-копа Григорія, Зверхннка 
Церкви, для обговорення су
часного стану УАПЦ, пер
спектив на майбутнє та під
ведення підсумків поєднав– 
чих заходів щодо обеднаннл 
всіх українських православ
них юрисдикцій в єдину УА
ПЦ поза межами України 
Крім духівництва УАПЦ ІЗ 
ЗДА й Канади та делегатів 
від парафій, запрошених по
чесних гостей і членів коні– 
рольно-керівних органів по
переднього обрання, очіку
ється делегатів з Англії, а 
інші Крайові Церкви з Пів
денної Америки й Австралії 
передадуть свої голоси ду
хівництву й вірним у ЗДА 
Собор відбудеться 2, 3 і 4 ве 

ресня 1967 р. при Св.-Андрі
ївській парафії в Дітройті. 
З нагоди Собору відбудуться 
урочисті Архиєрейські від
прави Богослужень з участю 
всього присутнього духів
ництва та сповідь і сз. При
частя всіх учасників Собору. 

САМ()ТІПП БІЛОРУСЬКИЙ 
ДЕМОНСТРАНТ НА 

ЕКСПО-67 РОЗДАВАВ 
АНТНСОВЄТСЬКІ 
v ЛИСТІВКИ 

Монтреаль. - 3 нагоди 
„Дня СССР". що відбувся 15 
серпня, молодий імігрант– 
білорусин, прізвища якого 
не" оголошено, роздавав сот
ням відвідувачів Світової ви
ставки антисовстські листів
ки англійською мовою. По
ліція заарештувала через 
деякий час МОЛОДОГО білору
са, коли він вигукував антн– 
совєтські кличі, розкидаючи 
й роздаючи листівки. У них 
згадано про поневолення Бі
лоруси . 
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Донь Праці 
;; Відзначуваннн у всіх стейтах З'єднаних Держав в 
.перший понеділок вересня День Праці с насправді святом 
цілого народу. За останнім проголошенням Статистичного 
Бюра у серпні цього року було в Америці 76,200.000 зат– 
руднених осіб, членів і не-членін робітничих спілок. Але 
це тільки, сказати б, офіційно затруднені, бо серед 197-
мільйонового населення цієї країни мало таких, які ,,не 
працюють". Відомо, що ось лаяні комуністичною пропа
гандою американські „капіталістичні акули", мультиміль
йонери породи братів Рокефеллерів, родини Кеннеді, Гар– 
римана і багато - багато інших служать країні своїм знан
ням і трудом, займають високі станознща в державній 
адміністрації, дипломатії, промислі й торгівлі. Тому амери
канський ,,світ праці" — це не тільки працівники і працс– 
давці, що спільними зусиллями підносять продукцію і доб
робут, з якого вони користають, але вся нація, яка від 
розмірно недавніх піонерських часів здобула перше місце 
у світі як економічна, політична й мілітарна потуга — зав
дяки велетенській і безперервній праці своїх синів і доньок. 

1-го травня 1889 року Другий СОЦІАЛІСТИЧНИЙ Інтер
націонал проголосив у Парижі день 1-го травня як робіт
ниче свято. Майже в той самий час, бо 28 червня 1894 ро
ку, після десятирічної популяризації тієї ідеї — Конгрес 
ЙДА прийняв закон про встановлення американського 
Дня Прв-Ці з початком вересня кожного року. У суперниц
тві тих двох свят -– 1-ий травень перестав бути символом 
змагань до покращання долі робітничої кляси. бо існуюче 
в усіх західніх високорозвинених країнах соціальне зако
нодавство поруч із колективними договорами праці та її 
умовинами давно вже перекреслили теорію Маркса ппо 
клясову боротьбу, яка мусить довести до революції робіт
ників проти ,,капіталістичних експлуататорів". 1-ий тра
вень у комуністичних країнах відзначають депжавно - бю
рократичною й військовою парадою, а День Праці в Аме
риці став, ,як і був зразу подуманнй, — всенародним днем 
радости й відпочинку. 

Прегізні організації й устанозн. особливо українсь
кі, викорнстозують триденний ..кінець тижня", сполучений 
із Днем Праці, для своїх зібрань, для сподтових імпрез, 
для з'їздів , і.,сходин. Вони єднають корисне з приємним. 
Вони підкреслюють цим. що іі під час відпочинку можна 
вдіяти щось потрібне для громади ` і І 

„Мирний?" комунізм 
1 3 дня на день; без Передишок і перерв1 совстська преса 
г^овадить”',і^кле^ип^ьку агітацію на країну, в якій ми 
живемо, якої–.ми с громадянами і в армії якої є наші си
ни — на ЗДА.. Кожному зрозуміло, куди н для чого Мос
ква посунула б свій „комунізм", якби не могутня амери
канська :Ьотуга;' вЦУна принцитіам Вашингтона і Лінколь
на. ToMyli(CpBCTCJbK.Hu,CoK'3, облудно пропагуючи „мирну 
коекзистенцію" з вільним світом і дедалі ширше торгую
чи з західнімя країнами, щоб якось латати своє безгоспо
дарне гбсПрДкйств'о','одночасно провадить шоденно шале
ну агітацію',протц, ЗДД j проти інших вільних країн. 
„Правда",. нИзаесгия'''. „Ком.сомолі.ская Правда" та інші 
газети в Москві; а за ними й усі так звані „республіканські" 
підголоски в кожному числі на всі лади очорнюють світ 
свободи, намагаючись суґерувати громадянам СССР, що 
найбільше лихо світу — це ЗДА і дружні нашій країні 
держави . . . Лише взяти б для прикладу „Ізвсстія" з 25 
серпня і прочитати декілька заголовків: „Совстськнй на
род гнівно осуджує нові злочини агресорів ЗДА". „Амери
канська родина відкидає співчуття президента". ,,НАТО — 
панський дім Двох панів", „Розбійники ЗДА не залишать
ся без покари" і т. д. Совстська преса бере фотознімку 
якогось „бітніка" і подає її під заголовком „Американсь
кий спосіб життя" . . . Совстські кореспонденти зфотогра– 
фують п'яного ,,бома" яа 3-ій евеню в Ню Иорку — і вже 
громадяни СССР мають нагоду бачити на фотознімці.. . 
,-,безробітного" у Ню Иорку . ,. Екстравагантного „маля
ра", який малює, тримаючи пензля в зубах, виставляють, 
як представника американської культури і т. п. Словом 
„стервятники" під час другої світової війни у совстській 
пресі називали гітлерівські літаки, тепер перенесено його 
на американські літаки у В'єтнамі. . . 

Одночасно совстські газети підкреслюють „миролюб
ність" СССР, не згадуючи про уярмлені Москвою держави 
і народи, про силою накинену комуністичну владу в кра
їнах - сателітах, про землю, відібрану у Фінляндії і Китаю, 
про підривну' діяльність комуністів у країнах Південної 
Америки, про совстські „міґн" й ракети у В'єтнамі . . Така 
вона, „логіка" шовіністичної імперії. 

ЧИ ГОЛЛІЗМ ПЕРЕЖИВЕ 
ДЕ Ґ0ЛЛЯ? 

Бордо. — Як за кордона
ми Франції, так і в самій 
„П'ятій Республіці", не вга
вають голоси критики полі
тики ген. де Голля. Є три 
головні теми для промовців 
і авторів статтей у пресі: ви
ступ президента Франції у 
провінції Квебек, у Канаді, 
його політика щодо арабо– 
ізраїльського конфлікту і 
плян господарської рефор
ми, що мав би Дати робітни
кам приватних підприємств 
участь у прибутках. 

Не диво, коли критикують 
політику де Голля представ
ники опозиції. Так, наприк
лад, голова федерації демо
кратичної і соціялістичної 
лівиці, посол Міттеран вис
тупив на пресовій конферен
ції в Парижі із заявою, в 
якій гостро засудив „персо
нальну владу" де Голля і 
ного „втручання у внутріш
ні справи Канади". 

Міттеран, що мас за со
бою 115 послів у парлямен– 
ті, протестує проти того, що 
де Голль не порадився з 
парламентом у справі ухва
леної урядом господарської 
реформи: „не дав народно
му представництву на роз
гляд проектів, що від них у 
великій мірі залежить соці
альне й господарське жит
тя нашої країни". 

Міттеран зробив закид 
ген. де Голлеві за політику 
на , Середньому Сході. Він 
зазначив, що „здогадна ней
тральність" де Голля у вій
ні між арабами та ізраїльтя
нами „скотилася врешті на 
вигоду одної сторони". 

Після заяви Міттерана до 
преси минув день, слідом за 
ним видав свою деклярацію 
голова партії Незалежних 
Республіканців, Жіскар д'Е– 
стен. Ця партія мас в пар
ламенті 40 послів і також 
своїх міністрів в уряді де 
Голля — Помпіду. 

В своїй заяві голова Неза
лежних Республіканців, не–! 
залежно від Міттерана, з 
яким він, само собою, не 
міг змовлятися, майже тими 
самими словами критикував 
політику уряді'. 

Жіскар д'Естен назвав си
стему урядування де Голля 
„одноосібним виконуванням 
влади", і вимагав,. щоб рі
шення президента були під– 
готовлювані „необхідним об
говоренням". У справі ухва
лених Де Ґоллем реформ у 
народному господарстві 
Франції Жіскар д'Естен за

явив, що він „не розум:с мо
тивів, які спонукали уряд не 
дати їх парл я ментові на роз
гляд бодай у загальних ри
сах". 

Подібно до Міттерана, го
лова Незалежних Республі
канців ствердив, що де 
Голль звелів спинити поста
чання зброї для Ізраїлю, і 
цим самим „невтральність 
обернулася в перевагу" для 
арабів 

З приводу виступів де 
Голля в Канаді Жіскар д'Е
стен сказав, що генерал за
був правило — „невтручати– 
ся у внутрішні справи інших 
держав". 

Як бачимо з слів Міттера
на і Жіскара, думки цих по
літиків у критиці уряду де 
Голля однакові. Але виснов
ки з своєї критики Міттеран 
і Жіскар раблять різні. Пер
ший хоче підсилити опози
цію навіть з Допомогою ко
муністів, що в закордонній 
політиці йдуть за де Голлем, 
а внутрішній проти нього. 
Жіскар, навпаки, не хоче 
відкликати своїх трьох міні
стрів з уряду. Він знає, що 
в такому разі уряд Помпіду, 
мавши всього один голос 
більшости, може бути пова
лений голосуванням у пар– 
ляменті, і тоді довелось би 
організувати нові вибори. 

Партія Незалежних Рес
публіканців нових виборів 
боїться, бо „ґоллісти" заки
нули б їй, що вона є проти 
участи робітників у прибут
ках капіталістичних підпри
ємств. Де Голль міг би заг
рати на „протикапіталістич– 
ннх" настроях робітництва, 
як це робив у Німеччині Гіт– 
лер. 

Слід зазначити, що партія 
Де Голля не має за собою 
французької npqcH. , Газета 
ґоллістів „Ля. Націон'' за 
браком читачів перестала 
виходити. Однак уряд мас у 
своїх руках радіо і, телевізію. 

Недавні політичні ходи 
де Голля дуже .пошкодили 
його престижеві в масах. 
Партія де Голля по суті це 
мас виразної програми. Це, 
—група, що мас охоту керу
вати державою. Вона стоїть 
при владі доти, поки спира
ється на авторитет де Голля. 
Але що буде; коли він змар
нує свій авторитет? 1 що 
буде, коли його самого не 
стане? Чи встоїть П'ята 
Республіка, чи буде створе
на „Шоста"? 

Viator 

К. Крупськнй 

ВІД НУЧКИ 
ДО ТУХАЧЕВСЬКОГО 

(2) 

Деякі забезпеченеві компанії зменшили 
премії некурцям 

Ню Иорк. — Недавно го
ловний лікар ЗДА та Уряд 
Здоров'я опублікували звіт 
про те. що курення цигарок 
шкодить здоров'ю курцям, я– 
кі рискують скорше вмерти 
як не курці, бо к у р е н н я 
шкодять легеням та крово
носним судинам. Внаслідок 
цього повідомлення деякі за
безпеченеві компанії змен
шили на б відсотків премії 
тим забезпеченим на життя, 
які не курять. Покищо число 
тих компаній, які звертають 
увагу на курення своїх клі
єнтів, незначне, але воно 
збільшується, бо статистика 
виявляє, що некурці довше 

живуть в порівнянні з тими, 
які смолою й нікотпною під
мащують щоденно свої леге
ні. Відома забезпеченеаа 
Компанія М е т р о п о л і 

т е н Лайф винагороджує 
некурців і карає курців -
меншими зглядно більшими 
преміями. Інша велика ком
панія Пруденшел Іншуренс 
заявляє, що обмірковує цю 
справуt яка виникає внаслі
док того, що існує зв'язок 
між вчаснішою смертю й ку– 
ренням. Лікар - директор ці
єї компанії д-р Андрю Обер– 
лендер заявив, що всі асеку– 
раційні компанії мусять вирі
шити цю справу. 

Радек знав Данціґ як 
свою кишеню. Як колишній 
керівний член Комінтерну, 
він не раз їздив туди на 
зустрічі з керівниками поль
ської комуністичної партії. 

Ка,рл Радек (справжнє 
прізвище Собельсон), уро
дженець львівського ґетто, 
де його мати була власни
цею кабарету для залізнич
ників. Ще бувши гімназис
том, він написав для польсь
кого журналу „Час" рецен
зію на п'єсу про селянське 
повстання на Краківщині у 
1849 р. Головний редактор 
журналу закликав Радека 
і обняв його зі словами: 
„Сьогодні великий критик 
зробив свій дебют!" З талан
ту Радека вийшло щось зов
сім інше, бо вже тоді він з 
головою пірнув у Марксів 
„Капітал". 

Розмови Радека з пред
ставником Гітлера велися 
два дні. В той час Сталін 
зробив Єжова зверхником 
Ягоди, і Єжов відразу зажа
дав від свого попередника 
доказів на , „зрадників" Зі
нов'єва і Каменева, суд над 
якими мав відбутися за два 
місяці. Він зажадав також 
точного звіту із зустрічі Ра
дека. 

Тухачевськнй, відчувши, 
що його положення загро– 
жене, шукає охорони у Во– 
рошнлова, який підтримує 
його на дусі і обіцяє свою 
опіку. 

Сталін не поспішає. Він 
висилає Тухачевського як 
свого представника на похо
рон англійського короля. З 
пустими руками і тяжким 
еррцем від'їздить маршал з 
Лондону, де його прийняли 
надто сухо. По дорозі "він за
їхав до Парижу, де мав зуст
річ ,з головою французького 
генеральногої-штабу генерат 
лрм Ґамеліном. відбув зуст
річі з совстсьними аіггаше в 
Франції, Польщі і ЧехотСло– 
ваччині. Варшавський ,,і 
празький і атташе говорили 
.ара.те, що. на випадок вій
ни "полвед здймутьІЦлезьк. 
А Венеш сказав; „Як тільки 
наші:збройні сили ввійдуть 
в конфлікт з Третім Райхом, 
чеська армія негайно всту
пить на німецьку терито
рію". 

Тухачевськнй зустрівся 
також^ із своїми тадашлна– 

. з ^табору -восннЗплпоне– 
Ітіі 

ми 
НІ 
с 
няття. Дехто з них хотів го
ворити з маршалом сам-на– 
сам, але його „опікуни" то
му "спротивились. 

У Парижі жило тоді бага
то російських емігрантів. Не 
мало з них займалися шпи
гунством в користь Англії 
—` як, наприклад, голова 
світової організації колиш
ніх царських вояків Міллер, 
або Німеччини — як відо– 
Домий царський генерал 
Х!кослін. 'Цей останній зіб
рав ^відомості про 'візиту Ту
хачевського в Парижі, осо
бисто доставив їх-'-Гайдріхо– 
в і ' ^ Берліні і від цього ос
таннього довідався про зус– 
tpw. Радека з Ніколаем. 
Гіц^ріх не любив Ніколая 
Г називав його „слов'янізо
ваним прусаком". 

Сталін і Ворошилов уваж
но ' вислухали довгий звіт 

Тухачевського. Все, здавало
ся б, було в порядку. Одно 
тільки непокоїло маршала, а 
саме — хвилі арештів, що 
зростали й ширилися після 
вбивства у 1934 р. в. Ленін
граді приятеля Сталіна — 
Кірова. Серед арештованих 
не бракувало високих війсь
кових старшин. 

Великий зплнв на хід,по
дій мав згаданий генерал 
Скоблін, який зі своєю дру
жиною Плсвщькою були по
двійними шпигунами — со– 
вєтськими й німецькими. 
Зфабрикованим версіям 
Скобліна повірив сам Бенеш 
і передав їх Сталінові. Ста
лін отримав з „вірогідних" 
джерел матеріяли проти Зі
нов'єва та Каменева і дові
дався про те, що Тухачевсь
кнй — німецький шпигун. В 
цьому напрямку інтенсивно 
працювала й німецька роз
відка. 

Німці всякими засобами 
старались обезголовити со– 
встську армію. Вони не сум
нівались, що– за Тухачевсь– 
кнм покотяться голови ба
гатьох високих старшин. То
му гітлерівські чинники без
пеки взяли активну участь 
в підроблюванні документів 
про те, що Тухачевськнй був 
німецьким шпигуном. Сталі
нові агенти заплатили гру
бі гроші за ті зфальшовані 
документи. Радек уже сидів 
в тюрмі. Єжов „доказав" йо
му, що він вів переговори з 
Ніколаем на шкоду Совстсь– 
кого Союзу. В тюрмі сидів 
уже й найближчий співро
бітник Тухачевського — ген. 
Путна. 

Тухачевськнй жив з дня 
на день у великому напру
женні. Ворошилов Запевняв 
Його, ЩО.'НІЧОҐ^О злого йому 
не загрожує.' 

Тухачевськнй поіхв^ над 
Чорне море до відпочицко,– 
вої оселі старшиЦ червонрї, 
.арм,ії. Там , його, в^ ідал^ ' 
група генералів: .Я^кір, Убо– 
ревнч, Фельдман .І „црірйа– 
ков. Вони хотіли, р,̂ Р.РЯ̂ РДУ" 
вари перед. Політбюр,ріи свід
чення, які Радек давав ,про– 
ти Тухачевського, М а щ а д 
спротивився тому. Залишив
шись сам.-на - сам з Туха
чевськнй, ген. Фельдман на
мовляв його підняти револь– 
ту проти Сталіна, бо інакше 
„він jpcfyc)x перебере, як 

Леся Лнсак 

ДУМКИ ПІД ДЕНЬ П Р А Щ 

^?0фіфуЯщ\ Щї Ь!еф^рТ^хачевський відпо– 
npakftW яому^ ry`ree гірші? втв-Фельдманові, що за яких 

5 років він сам сміятиметь
ся зі своєї пропозиції. 

20-го березня, 1937 р. Ту
хачевськнй був "знову в Мо
скві. Його повідомили, що 
він мас поїхати до Англії на 
коронацію нового короля, а– 
ле та подорож не відбулась: 
10 квітня на загальному за
сіданні Головного Політуп– 
равл^ння армії його голову 
Яяа і^амарнтха замінегіо Ме– 
хлісом із спеціального сек
ретаріату Сталіна: 

По Москві почали круж
ляти погодоскн, що НКВД 
домагалося 'від Подітбюра 
арешту Тухачевського і ге
нералів Якіра, Корка, При– 
макова, Фельдмана іто. Убо– 
ревича. Говорили, що вони 
вже арештовані. Вправді був 
арештований тільки Прима– 
ков. 

(Закінчення буде) 

Здасться, найприємнішим 
днем із цілорічної праці є 
саме свято Дня Праці. А це 
тому, що в цей день — за 
малими вийняткамн — ніхто 
не працює. Єдиний „труд", 
що попереджає цей'день — 
це приготування до виїзду 
на „довгий вікевд". Цо День 
праці є закінченням літньо
го, вакацій ного сезону, і 
треба -це дозвілля найкраще 
використати. 

Цікаво знати,, скільки гро
мадян „щасливої країни тру
дящих" ” уявляє собіі саме; та–; 
кий ,день ,праці"? Держав
не свято І к'с̂ ли, ніхто не. бе
ре участи в жадних; парадах! 
походах, мітингах, коли ніх
то не дякує урядові за „ща
сливе життя" так, як це ді
ється в Совстах. День праці, 
що з працею не має нічого 
спільного. День праці, що є 
Днем відпочинку і розваги. 
Американський День Праці. 

Здасться, мало кому з нас, 
що жили колись під совстсь– 
кою окупацією, пригадують
ся в День Праці ті прикрі 
роки „під сонцем сталінської 
конституції". Людина має 
ту' Добру прикмету, що не 
любить роздумувати над не
приємними справами. А ко
ли вже згадує, то згадує те, 
що було гарне, приємне. Ко
шмарну, дійсність згадують 
хіба тільки ті, що пишуть 
повісті з тих часів. А так, в 
приватному житті, про неї 
неначебто зовсім забули, І 
добре — бо навіщо затрую
вати собі життя? 

Ви вже спакували свої ре
чі до виїзду — бо хто б си
дів удома, коли на „Лейбор 
Дей" відбувається стільки 
з'їздів, імпрез та розваг — 
і сіли, щоб підкріпитися 
чашкою кави. І тоді ваш зір 
зупинився на разгорнснін 
книжці, що лежить на столі. 
Цю книжку ви придбали ра
ніше, але якось'не було ча
су її" ирочитйти. Ґ от,' п'ючи 
Цаву, читаєте, один із розді
лів,. Де '— розповідь гїро іірзт 
дю жінки в естетському під– 
(Приямстйі. Ось' фрагмент': . 

г^оваі)ицік6 бухгальтер', 
додайте'. Мені книжку, держ– 
іприбутків",' - каже мені 
,Варбар. Товстенька книжка 
лежить на його столі,' краєч
ком тільки лежить і На мо– 
'О^У:'- , ' ' ` ''.;'."' '” 
^,,КнктУ біля BW - кажу; 

і'в гадці не маючи виконува
ти йрго доручення'. 

„Ви ``kfjrti, що' я сказав? 
Подайте'книгу?" 

„Я чула; товаришу інс
пектор, 1 кажу, що вона під 
вашою рукою". 

Начальник попадає в ша
лений гнів. „Не подасте ? від
мовляєтесь працювати? Са
ботаж! Саботаж! Забирай
теся цієї ж хвилини геть! 
Геть, кажу вам! Геть!" 

Працівниця, плачучи, ви
ходить. Виплакавшись дос
хочу, хоче вернутися до пра
ці, але двері канцелярії зам
кнені. Вона сильно затурбо
вана. „Що робити? Покину
ти праці не можу, засудять 
за прогул. Сам Барбар до
несе, Що я покинула працю. 
Що робити?" 

Ваші думки відходять від 
прочитаного фрагменту по
вісти — в пам'яті віджива
ють призабуті вже слова: 
„прогул, саботаж". Сьогодні 
— на превелике щастя — це 
тільки слова з повісти. Ко
лись, коли ви працювали 
під совстським режимом, во

ни переслідували вас^. як.. 
жахливе марино. KOJ|H ̂ вам 
закинули саботаж - ц е бу
ло рівнозначне з присудом. 
Ви ніколи не були певні вав– 
трішнього дня, ніколи ^н4 бу
ли певні свого життя. Вико
нуючи якунебудь працю, -^ 
ви рискували. А праи^вати 
ви мусіли. Блудне мв^есб... 

Вам пригадуєтеся^ епізод 
в праці вашого' знайомого 
актора. Здавалось би, чим 
рискував драматичний фак
тор, виконуючи ролк) Наза– 
ря ^Стодолі? А ггроте^вінчіа-
кй наразнвея на страшне 
обвинувачення. На; -другий; 
деві :по. виставі norq, дати
ви лн під суд В „судг" засі
дали енкаведистн. На залі 
присутній був увесь - теат
ральний колектив. Від і ко
лективу теж вимагалося об
винувачення колеги - акто
ра. Він бо поповнив страш
ний злочин. Він сказав на 
сцені до Галі: „Помалюю 
тобі хатку різними фарбами 
— синьою, жовтою, голу
бою"... 

Вам неясно? Неяснр„ в чо
му його страшна провина? 
Таж це явна контрреволю
ція! Це ж буржуазний наці
оналізм! Це саботаж! , 

Бачите, бідолашний, актор 
помилився — вш переплу
тав фарби - кольори. Б тек
сті п'єси говорилося про си
ню, зелену і ще якусь там. 
Він не звернув уваги на 
свою помилку. Зате НКВД 
звернуло. І за це його су
дять... Судять за зраду „ра
дянської батьківщини". А 
кара за зраду дуже сувора... 

Цьому акторові пощасти
ло. Дуже пощастило. Один з 
членів колективу, що не по
боявся — заступився за ньо
го. Він поручився своїм імен
ням, що обвинувачений ак
тор не є „ворогом народу", 
і :не є „зрадником". Він дег п 
реконав суддіїз, що. це нас
правді була помилка. Акто
ра не .засудили на каторгу 
— його тільки звільнили з 
праці. Бачите, які, велико–. 
ДУшні совстські судді ? , . 

Те, що прогнаний з теат^ 
ру актор опинився Нв).ОПНС– | 
ку 'запідозрених — це вже 
інша icTopiH.' Так само, як ЇЄ, 
що він мусів переховуватися 
під прнбранпм– -.прізвищем 
`kik до внбузйу І вЩнв| tfOp. | 
увесь нас був непевний евс–, 
го: життя. . -, 

Так, слова „прогул" і ,̂ са– 
ботаж'', на щастя, призабу
лися. Для тих, що працю
ють в Америці,.ці.слова вза
галі не існують. Коли б ви 
пробували пояснити ці сло
ва американському робітни
кові, він все одно вас це зро
зумів би. Коли б ви розказа
ли йому цю історію, він не 
повірив би. Аджеж людина 
завжди може помилитися. 
Це людська, всім відбма'річ. 

Тут — так. Там — під 
Совстами — ні. Там, разом 
з працею, постійно тривога. 
Постійний примус. Постійне 
рабство. Праця — модерний 
канчук комуністичної пар
тії... 

У „капіталістичному\ яр
мі" в День Праці ніхто не 
працює. Люди відпочива
ють, розважаються. Це таки 
найприємніший день в ціло
му році. 

В совєтському „робітничо
му раю" такого дня немає. ї 
не може бути. Невільникам 
не дасться відпочинку... . 

Михайло Данилюк 

1SiSSSiSiSSSSSS?S^f3tS!S^iS^S^SSSiSSSSS;^ 

ПОВСТАНСЬКИЙ ЗАПИСНИК І і 
BBssssasaaaasss^^ 

(46) 
Троє хлопців прийшли сповістити, що все га

разд. Сто п'ять поліцистів, захопивши зброю, аму
ніцію, уніформи і запас харчів - махнули на гори, 
а там у ліс. Вийшовши зі станиці, вони подались 
поза ліцейний парк і там розбились на дві частини: 
одна, менша, рушила через сосновий ліс, попри 
Богданову каплицю, на Підлісці, Королівський Міст, 
Сапанів, а потім на Веселівку, друга, більша, части
на — поза Туницьким цвинтарем на Жолоби і Шгга– 
колоси. Можливо там заночують, завтра підуть у 
напрямі Тилявки і Людвищ, а там ка Стіжок і Ан
тонівці. Якщо Шпиколоси будуть непевні — Заліз
няк ще сьогодні поведе їх на хутори Купінця біля 
Людвищ. Там їх пертиме Вихор. 

Сам Вихор помчався на конях у свої сторони. 
Чекали цілу ніч. Ранком прибули двос хлопців 

і повідомили, що дві групи пройшли спокійно при
значений шлях. Одна перетяла лубенську шосу 
і подалася на Веселівку, а друга — таки шумську 

шосу і пішла на Тилявку і Людвнщі. Значить, у 
Шпиколосах не затрималась. Муха каже, що на
віть маршувалн з піснями . . . 

Блакитний, Лисин і Орлик попрощались і пі
шли до хати Команди. Там будуть вичікувати зв'яз
кових із районів під вечір. \ 

Зв'язкові почали приходити аж уночі. Перший 
звітував Граб. Поліція в Катербурзі пішла, але не 
вся. Багато було на відпустці і про рішення не зна
ли. Але підуть поодинці, щоб злучитися з групою. 
Дедеркалн вийшли повністю, і майже всі хлопці 
пристали до сітки Крука. Залізняк звітував, що його 
район пішов „як золото". Подались також на Ве
селівку. Почаїв і Вишневсць пішли добре, але й там 
були такі, що не знали, бувши у відпустці. Угорськ 
і Шумськ пішли в комплекті. З Ланівець і Вишго– 
родка вісток нема. Тамара ж передала, що з підслу
ханих розмов між крансляндпіртами і міською жан
дармерією виходить, що випарували геть усі райони... 

Докладного підрахунку ще нема. Деякі ще розій
шлися по селах, щоб забрати речі особистої потре
би, попрощатись із родиною, зокрема одружені. 
Якась частина пішла до сітки Крука. Кажуть, навіть 
Вишня кількох підхопив. Одначе, загально підра
ховуючи — близько чотириста поліцистів вже у лісі. 
Це ж майже бойовий батальйон . . . 

Після обіду Андрій Ле просив через Шкляра 
зустрічі з Блакитним. Вони зустрілись на шішневе– 

цькій рогатці. З Андрієм прибув Ілько, який заявив, 
що він тепер уже в бойовій сітці і працюватиме 
з Круком деякий час, поки не покличуть „вище". 
Назвав своє нове псевдо — Олег. Розмова була ко
ротка, але відновлено зв'язки і устійнено справу 
взаємної інформації. 

У місті — цілий день висить тривога. 
- , Населення вдає, що нічого не знає, але людей 

по вулицях дуже мало. Міський ринок ніби замело. 
Німці, мов скажені, літають на своїх автах. Усі 
в повному бойовому виряді. З Дубна над'їхало біля 
десятка вантажних авт з СС-ами. Щойно тепер 
повністю виростає свідомість загрози, яка висить 
над головою мешканців. Щ о буде, як почнуться 
репресії ? 

Тамара — ех, ця Тамара, незамінима розвідни
ця! Повідомила, що згідно з телефонами, які вспі– 
ла підслухати — СС'и приїхали, щоб допомогти 
жандармерії . , . охороняти місто від партизанів. Ду
мають, що можуть напасти на місто в н о ч і . . . 

Вечір застав місто із заслоненими віконницями. 
Німці розпустили скріплені патрулі по цілому мі
сті і рогатках. У кількох місцях — панцерні авта, 
кулемети. Значить — ясно. Вони постягали сили, 
бо таки бояться, що наші вдарять по місту. Це до
бре. Тоді, мабуть, населення не зачеплять. 

Біля півночі прийшла Люба і донесла від Тама

ри ,що німці мають наказ триматися по всіх уста
новах і будинках. 

Отже, таки в п е к л о с я . . . Хлопці в лісі, німаки 
по льохах, а населення затирає руки: от, наші 
хлопці показали! . . 

Між іншим — дощ таки вночі і зранку йшов. 
Навіть природа помагала. 

Після півночі прийшов' вістун від Вихора. Все 
гаразд. Група прямує на ліси. Так, як і визначено: 
лісистий терец Стіжка-Антоновець. Там хлопці Ви
хора годують уже місце. По дорозі бачились ів 'отцем 
Палладієм, і він запропонував стати польовим, пар
тизанським священиком. Що робити? У нього ж 
п'ятеро малих дітей . . , 

Усі потомлені. Команда кліпає сонними очима. 
Завтра знову день. 

44 

25 березня 1943. 
Сьогодні знову рішення. Взагалі, коли то бу

ває такий день, щоб не треба було чогось рішати? 
Потрібно призначити командира першого ре

гулярного партизанського загону. Це місце раніше 
мітив собі Блакитний, але, як був тут Білий, після 
довгих дебат — Блакитний подався. Призначить 
когось іншого. Основним аргументом Білого було: 
а хто за цілість повіту буде відповідати? Ти собі пі
деш пахучими лісами, а робота скисне. Та й іиспек– 
торат, мабуть, не пустить. Т у т ще багато плянів. 
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Нш Норк, Н. И. 
yKPAifcjCfcsim БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДКОВИЙ 

Оправа наліво: сидять дир. канцелярії Укр. Амернк. 
Інституту -Ю.. Ревай, голова ТУБА д-р Роман Верес, голова 
Ню Иоркського Метроп. ВІдд. ТУБА д-р Ол. Соколишин; 
Стоять міф..і Вол. Кульчицький, мґр. Евг. Перейма, Д-р 

Семен Федюк та їв. Кобаса — секретар ТУБА 
л – . Фото: Осип Старостяк 

Товариство, Українсь к и х картотеку, машинки до пн– 
БібліотекарІР .Америки (ТУ– сання включно з допомогою 
БА) , Відділ Метрополіталь– 
ноі Округи Ню Иорку, 28-го 
липня гостював голову Го
ловної Управи ТУБА д-ра 
Романа Вереса з Шнкаґа . 
Зустріч відбулася в присут
ності директора канцелярії 
Українського Інституту Аме
рики Юліяна Ревая, голови 
ГУ ТУВА ^-р-а Р. Вереса та 
уі рави 'і членства' ТУБА. 
В М О Н И ; / ' 1 

Після: 'з 'ясування справи 
заснуванні . УВДЦ ' в диску
сії виступали д-р Р. Верес, 
мґр. їв. Кобаса д-р Семен 
Федюк, мґр. Евген Перейма, 
мґр. Вол. Кульчицький, д-р 
Ол. Соколишин та дир. Ю. 
Ревай. Устійнено, що укра
їнської дЬвіДкової централі 
Америки конче потрі б н о 
Бібліографічні та довідкові 
матеріялн можуть дати, аме
риканським та українським 
науковцям! редакціям, вн– 
Давннцтвам^'та українським 
і чужинецьким студентам 
лише українські бібліотекарі, 

JKOBHM установам, як Н Т Ш 
та УВАЬЬг і п Нде ю і; : ш 
: Український! Івстиіут Аме–: 
рики дає ТУБА приміщрндя. 
устаткування і —̀– шафи на 

В І. It . , jj—І . . . . . . . . . t—, . , , , , 

у мікрофільмуванню. Архів 
УБДЦ, для якого вже по– 
наденлали деякі наші інсти
туції, науковці бібліотекарі 
матеріали, буде приміщений 
на останньому поверсі Інсти
туту. Т У Б А мас стати спома– 
гаючим членом Укр. Амер. 
Інституту, вплачуючи річно 
по 25 дол. Інститут виявляє 
бажання мати когось з чле
нів ТУБА з Америки ДО– 
смертним членом Інституту 
після вплати 1000 дол. 

УБДЦентром буде керува
ти тричленна Д и р е к ц і я , 
складена з представника Ін
ституту, представника ТУБА 
та одної фахової особи, біб– 
літекаря чи фінансиста. Фа
хова обслуга У Б Д Ц буде на
лежати п'ятнчленній Фахо– 
во-Діловій Комісії, яка буде 
порядкувати надсилані ма
теріяли, вести картотеку Ук
раїніки, полагрджувати ко
респонденцію.' дижуруна т н, 
скликати наради та, конфе
ренції, влаштовувати !вистав 

У Б Д Ц мас вже два,,,свої 
конта в. кридитівках „jCaMO; 
помочі',' в !Цнкаґо та . Н ю 
.Йорісу^ куди наплива,ють,гіо– 
жердви на цю ,флц. .' . 

Вкоротці підпишуть умову. 
між Українським Інститутом . , , 
Америки т а ТУБА відн,освя.Аргентоти й ( ? в е Р ^ ^ с ь B f f 
створення УБДЦ. П і с л я кількаДесять громадян, я к і 
знимки відбуто наради в 
справі участи україцсіких 
бібліотекарів у Світовому 
Конгресі Вільних Українців, 
яких заступас там на нара– 

У в а г а ! У в а г а ! Ш И К А Г О і О К О Л И Ц Я ! 
ПОВІДОМЛЯЄМО, щ о 

Л Е К Ц І Ї В Ш К О Л І М И С Т Е Ц Ь К О Г О 
Т А Н К У , Б А Л Е Т У , Р И Т М І К И І 

"^ Н А Р О Д Н О Г О Т А Н К У 
П О Ч И Н А Ю Т Ь С Я в Ч Е Т В Е Р , 7 В Е Р Е С Н Я ц . р . 

р. Ш К О Л І С В . В О Л О Д И М И Р А , Cortez St. 
Лекції для дітей у віці шкільному від год. 5 до 6-ої. 

Від год. 6-ої до 7-ої - ; для дітей від літ З до 7. 
' Інформації телефонічно — AR 6-6898 

Проф. І. ґолубовська 
її W Віденська Академія 

"̂  

MOTHER OF GOD ACADEMY 
Recent gratfuates have been accepted by these universities 
and colleges: University of Connecticut, University of 
Pittsburgh,' Pa., Boston University in Mass., Syracuse Uni
versity In New York, Sacred Heart University in Conn., 
New Yor`k State University, Long Island University, Loyola 
University in Chicago,. 111., Emmanuel College in Boston, 
Mass., SL Benedict College in Ferdinand, Ind., Notre Dame 
College in N.H., Central Connecticut College in New 
Britain, Conn.. Danbury College in Conn., Mackinaw Col
lege in Mich., Good Counsel College in White Plains, N.Y., 
Ladycliff College in New York. College of St. Elizabeth in 
New Jersey, St. Thomas Aquinas College in Spardill, N.Y., 
Albertus Magnus College in New Haven, Conn., College of 

New Rochelle in New York. 
Ukrainian language, singing, dancing, cooking, embroidery, 

bandura playing are featured. 
Private Catholic Girls' High School. Day and Boarding 

Students. Academic Si Business Courses. 
H I West North Street, Stamford, Conn. 

ЗІОСЗОЕ 
Неділя. 10-го вересня 1967 p. 

на оселі „Діброва" 
8400 МАЛТБІ РД., БРАИТОН, МІЧ. 

— відбудеться -

ПІКНІК І РІЧНА ЗУСТРІЧ 
КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ З ГРОМАДЯНСТВОМ 

- 'v. У ПРОГРАМІ: 
1. Трансляція репертуару Капелі, включно з ком– 

попнц.іяіш н– записаними на платівки. 
2 Розіграпка Коптенст платників і жертводавців. 

Будуть розіграні коли 30 нагород, серед яких: бандура, 
фонографи др\'кгіроькі машинки, обрали наших мистців– 
маллрів, звукозаписувач. різні годинники, далековнд, 
коштовні речі хатнього вжитку, тощо. 

Виграші Судгть виписані всім платникам та жертво
давцям бЙсучого року в прогресивному порядку, а саме, 
на S1 00 Ч-г"2 квитки, на S2 5 квитків, на S3 8 квит

ків, на 54 П квитків, на 55 15 квитків і на кож
ного наступного долярп по 5 квитків. 

ПОСПІШІТЬ ПІК лаги свої пожертви, щоб прийняти 
участь а КОНТестІ жертводавців, адреса: 

FKIENl)S ()Г THE UKRAINIAN BANDl RISTS 
"OHOICIS, INC 

P.O.Box 110. Detroit 12. Mich. USA 
В день коитесту квитки виграшів можна буде набути 

на місці. 
КагнцуЛ буфвг 1 гарячі й холодні напитки. 
Дохід призначений на покриття боргів Капелі. 

ЗОІ—-агзосяоі, ІОСЗОІ–-а—иняосаа 

Дах мґр. Іван Кобаса, член 
Г УТУВА. 
.Порушено справу виготов
лення показника поточних 
видань в українській мові у 
вільному світі, як посібник 
і допомогу в замовленню ук
раїнських книг до американ
ських бібліотек, до якої то 
праці зголосився мгр. Евг. 
Лерейма. 

Голова ТУВА д-р Р. Берес 
подав думку збирати бібліо
графію українських бібліог
рафій на картках, бо часто 
наші журнали містять роз
відки з цінною бібліографі
єю, яка губиться серед ціло– 
оти нашої публіцисти к и. 
Важним' с видання1 англо
мовної бібліографії україні
ки, ' про що не раз оголошу
вав УККА, якому слід Допо
могти фінансово. Звернули 
увагу , що наші братські со
юзи повинні зафундуватн 
окреме число Квартальника 
УККА, присвячене англо
мовній бібліографії україні
ки, як це домагалися деле
гати на одній із конвенцій. 

Обговорено потребу довід
ника українських професіо
налістів Та списка наших 
сяеціялістів у різних ділян
ках студій українознавства. 
Порішено восени скликати 
для популяризації УБДЦ 
ширші громадські сходини з 
інформативними доповідями 
та закликати до більшої ак
тивізації по відділах україн
ських бібліотекарів, які ма
ють зобов'язання перед по
неволеною але непобореною 
українською нацією в краю 
та перед чужомовним світом: 
почесне завдання шнрення 
правди про Україну та про 
її боротьбу за створення Са
мостійної Соборної Українсь
кої Держави. 

Д-р Ол. Соколишин 

Рочестер, Н. ї ї . 
СТВОРЕНО КОМІТЕТ Д Л Я ВІДЗНАЧЕННЯ 

50-РІЧЧЯ У HP 
З ініціативи Українського Укр. Центр. Ради. Д л я Ук– 

Конґресового Комітету Аме– раїнських Комбатантів (від 
рики відбуто загальні сходи– визвольних змагань до най

новіших часів) будуть приз– 
нн враз з представниками - - а и о „ ; „ . „;„л„ 

с с начені окремі ряди крісел. 
всіх місцевих товариств і ор– Н а святі будуть присутні : 
ганізацій, та вибрано Діло– конгресмен Франк Гортон, 
вий Комітет до відсвяткуван– мейОр міста Франк Лемб, і 
ня 50-ліття української на– радний Д. Мой. Головним 
ціональної революції. Уро– промовцем буде д-р Богдан 
чиста Академія відбудеться Стебельськнй з Торонта. 
17 вересня о год 6-ій вечо– Привіт виголосить бувший 
ром, заля Бендемін Френк– член Української Централь– 
лін гай скул. | НОІ Ради п. Василь Пили– 

До почесного комітету вхо– шенко. 
дять: українські свящедики, ( і Активну участь в святі і 
голова місцевого відділу УК– при відправах в церквах, ор– 
КА адв. Василь Андрушин, ганізовлннм порядком візь– 
всі голови місцевих това– муть молодечі організації 
риств та організацій, і п. Ва– Пласт' СУМА і ОДУМ. 
силь Пилишенко, був., член | Н. Н. 

т і н і й 

Паесейк, II. Д І К . 
ПІДГОТОВА СВЯТКУВАННЯ 60-.ІІТТЯ 

25-ЛІТТЯ ' У II А 
З ініціативи 7-го Відділу 

ООЧСУ з кінцем травня від
булася нарада представників 
організацій м. Пасссйку, на 
якій вирішено Святочною 
Академією в жовтні ц. р. від
значити 50-ліття початку 
Укр. Національної Револю
ції та 25-ліття повстання 
Укр. Повстанської Армії. 

Цей Ювілей' відзначають 
всі українці у вільних кра
їнах світу, тому й наша ук
раїнська громада думає від
дати пошану борцям, котрі 
в рядах славної УПА протя
гом довгих років вели нерів
ний бій з московським оку
пантом. 

По вислуханні програмо
вої доповіді із загально нак
ресленими плянами про пе
реведення Свята під протек– 

3 НАШИХ БУДНІВ 

ЦЕ ТІЛЬКИ МРІЯ.. 

Поворотні про невідрадні відносини 
в Україні 

Буенос: Д^рес . ,'–^ ,ЗдхЬда– заохочені пропагандою, виі– 
г' українських^ 'радюгїере– халц кілька років тому на 

дач, що їх веде п. Юрій МУ.– Рідні Землі, але всі вони від
т а к в Буенос Айресї пере– мовились давал ї інформації \ 
' — 1 — ' J —ЬІІ^ШП– іядіпя-і '^гп^о.те, що приводилося пере

живати. В - переданих г вже 
двЬк1 репортажах по радіо 
розказано не тільки- про тя
жк і ' відносини на Рідних 

сяґ,'' Що є в”елиКа кількість 
громадян1, які наявно приз 
и”ають, що їх обДуренб'ї во 
ви п рагяуть пойетрнутй на 

1 zdti Йо 'Арґентинй з УССР. 

У II Р ТА 

торатом УККА і по вичерп
ній дискусії впирано Почес
ний Комітет, ДО ЯКОГО ВВІЙШ
ЛИ голови всіх організацій 
автоматично; а саме: СУА, 
ООЧСУ. ОДБУ, Пласту. СУ
МА, Організації Оборони 
Лемкіг.щннн, Укр. Централі, 
Укр Народного Дому, Укр. 
Американських Ветера н і в, 
Укр. Народного Союзу, нід– 
діл 42. Провидіння, Відділи: 
58 і 9 А. Укр. Народної По
мочі: Відділи 135 і 137, та 
Укр. Робітничого Союзу, з я– 
кях потім виорано суго Ді– 
ловин Комітет. 

,В червні на своїх сходи
нах Діловий Комітет намітив 
приблизну програму Свита. 
яка повинна бути на високо
му мистецькому рівні, щоб 
гідно відзначити такі великі 
дві історичні дати. 

Комітет заплянував таконс 
якнайширше інформувати 
H`e-українськнх громадян А– 
я'ерйкн про істбрію Визволь
них Змагань, про безперерв
ну'боротьбу України за во– 
ілю, про її колоніальну за
лежність від Москви. До ук
раїнських громадян м. Пас– 
сеЙку й околиці Комітеті 
звертасться із зазивом взяти 
численну участь у цих сйят– 

f куваннях, щоб пока.ча'ти Иа– 
щу ^любоп для країни своїх 
предків та тривогу за її да
льшу долю. 

Т . Б. 

I t ' s miserable `rt'ork, crawling 
through a rice paddy. And be
ing shot at. This American does 
the job for freedom's sake. So 
do thousands of his buddies. 
Many of these brave men also 
support freedom with their dol-
Jars. A majority of our service
men overseas are investing in 
U.S. Savings Bonds. W o u l d you 

like to show this m a n you're 
with him? One good way is to 
buy Savings Bonds where you 
bank or join the Payroll Savings 
Plan where you work. You ' l l 
make a good investment. And 
you'l l walk a bit taller. 

U.S. Savings Bonds 

Якби так прийшло до все
народного голосування — 
де насправді повинен відбу
тися Світовий Конгрес Віль
них Українців, я віддав би 
них Українців, я віддав би 
свій голос не за Ню Норк чи 
Торонто, не за такий чи ся
кий готель, а за нашу Со– 
юзівку! З додатком, щоб пси 
всесвітній здвиг українства 
сполучити а Днем Праці, 
під час якого всі учасники 
на колінах дякували б Гос– 
подеві, що дозволив ім зі
братись так громадію з усіх 

чи майже всіх — конти
нентів, і просили б Ного 
одочасно, щоб не допустив 
до так званого ,,помішання 
язиків", як це трапилось бу
ло жидам під вавилонською 
вежею . . . 

Я свідомий того, мої доро
гі, що ,,цс — тільки мрія", 
що приміщення Союзівки, 
при теперішньому стані ре
чей, не можуть заступити 
Коммодор - готелю, навіть 
якби додати до цієї оселі У– 
НСоюзу ,,Білий Дім" п-ні 
Криницької, ,jX У х р і аку", 
,,Соснівку" і мотель ,,Мир– 
ту" на придаток. Може Ка
нада і ЗДА, з бідою, примі
стилися б, алгж куди поді
неться Европа, Австралія, 
Південна Америка? 

А жаль, гцо цього не ста
неться! Бо я свято переко
наний, що якраз на цьому 
клаптику України в Амери
ці наші всесвітні наради 
пройшли б гладко, як по ма

слечку, без помішання язи
ків, сварів-чварів і розколів, 
що навіть така заморочлива 
справа, як той нещасний 
календар, знайшла б під 
час Конгресу успішну роз
в'язку! 

Треба бо вам знати, що Со– 
юзівка маг вже такс щастя 
чи ласку від Пана'Бога, що 
тутечки всі 8ЄМЯЯЦЬКІ зу
стрічі, конвенції, з'їзди (на
віть журнилі(тичний!) про
ходять успішно, гармонійно, 
в мирі-супокої. Мало того, 
як запевняє Управа - з^по– 
між кількадесятьох вінчань, 
які тут відбулися, досі ще 
жадне з них не скінчилося 
розводом. 

Ви ж бо уявіть собі атмо
сферу! . . Прекрасна гірська 
природа, ліси-гори горять 
райдужними кольорами ,,ін– 
діянського літа", а тут вам 
і зоряне небо, і танцювальна 
плятформа та й оркестра 
.,Амор" з Ігорем Раковсь– 
ким, та й вишивана армія 
пана Кваси — його кель– 

нерки-красуні з усіх стейтів 
Америки! Як же ж у такій 
приємній атмосфері ,рочити 
ніж на брата" чи взагалі 
розколюватись, — не доведи, 
Господи, до такого лиха! 
Якби навіть і дійшло до я– 
когось гострішого конфлік
ту, то одна десятихвилинна 
проповідь такого золотоус– 
того проповідника, як парох 
Союзівки, о. Любомир Гу– 
зар, — створила б чудо, 
стривожила б братні серця, 
потрясла б сумліннями, і 
люди падали б одне одному 
в обійми, „рамена відчиняю
чи, мов двері," — як писав 
поет. 

і'а поки діждемося й ста
немо учасниками тієї події, 
світового для нас значення, 
но забудьмо, що оце перед 
нами традиційний амери
канський празник — День 
Праці, а впарі з ним ,дов
гий вікенд" на Союзівці, з 
розваговгими, спортовими та 
культурно-мистецькими ат– 
ракціями, з яких перша -
особиста поява і прилюдне 
звернення до народу Гриця 
Зозулі! 

І кер 

ПОДЯКА 
У сороковий день а часу, як 

наш Найдорожчий ТАТО в ДІДУСЬ 

бл. п. 
АРХИЄПИСКОП ВОЛОДИМИР 

воля 
кішки о. тим, щі 

ЛИСИЦЯ ВРЯТУВАЛА 
ЛАСТІВКУ 

Про цю незвичайну при
году ролповідас мисливець із 
с. Лнвенець на Полтавщині. 
в ..Молоді України" з 18-го 
серпня: 

„Кілька днів тому їхав я 
на велосипеді столом. Звідки 
не візьмись ЛИСИЦЯ. ДИВИТЬ
СЯ то на мене, то. на' небо. Я f 
зупинився.! У високості кру- | 
)кЬіяв кібеця. Раптом він про
жогом кинувся вниз, ірозста-| 
вивши гострі пазурі і трохи 
НТІІКЧЄ летіла ластівка. По
бачивши хижака, пташка 
грудкою почала падати на 
землю, пле кібець швидко 
наздоганяв її. Раптом підбіг
ла лисиця і заступила -доро
гу хижакові.1 Той поЛетіп ні 
з чігм. Ластівка за якусь хви
линну теж знялася. Лисиця 
подивилася на мене, ніби ка
жучи: ,,Бачиш, я врятувала 
їй життя, а про мене зникли 
всяке говорити . . . І повіль
но рушила свіжою ріллею". 

НОВЕ МАЛЕ АВТО 
„В О Л II II Ь " 

„На сільських шляхах 
країни, Латвії. Молдавії 
інших республік країни 

У– 
та 

те
пер можна зустріти малень
ку вертку автомашину, що 
нагадує „джип", але наба 
гато меншу. Це ..Волинь", 
мікролітражка ЗАЗ-969, яку 
випускає Луцький машино -
будівний завод. ,,Волинь" — 
вантажопасажнргькнй всю
дихід, сконструйований на 
основі популярної легкової 
автомашини „Запорожець", 
але призначений. 

ііесвбд!вано ВІДІЙШОВ у Вічність, складаймо нанщнрішу 
ш-ім, що В тому час| молилися за спокій душі По– 

і віддали останню шану участю в похорон
них відправах, за надівлані квіти, пожертви на св. Зау
покійні Літургії та :іа всі виголошені евлогії та вислови 
співчуття. 

Найперше дякуємо Вляженнивому Митрополитові 
Іванові за очоленая похоронних відправ в днях 2S 1 28 
липня п КатедрІ сі . Покрови в ДІтройтІ та Високопреосвя– 
щі ниішо.му Архнспнскопу Мстиславові, Голові КонсисторІ, 
який очолив похоронні підправн в Церкві-Пам'ятннку та 
на цвинтарі в Вавнд Бруку. 

Сердечно дякуг.мо Внсокопреосвіїшринішому Владиці 
Мнхаіяові, АрхнспнсконовІ Торонта І Західпьої Канади та 
Преосвященнішому Владиці Олександрові, Спнскопові 
Шикаґа, що в трудному часі прибули до Дітройту `ra взя– 
,ін участь У похоронних відправах. Всім Високопреосвя– 
іцснпіїшім ВладНкааі напіа щира подятда аа теплі, батьків– ' 
ські слова співчуття й потіхи в нашому меьшвовному горі, і і і 

Окремо дякуємо Настоятелю Катедри св. Покрови в ; , 
ДІтройтІ, о. Прот. М. Литваківському за всі труди і кло
потанні! в зв'язку з похороном. 

Дякусмо Всечесному Духовенству Західиіх Деканатів 
1 Канади, які. не зважаючи на великі заворушення, при
були, щоб віддати останнії?tiQK?bt Иокіодстму АрервиртшіjjF Р 

ірюї о. Протопресвітеру Ф. Біленькому з Шикаґо; оо. Де̂ – 
капам Прот. В. Олійнику і Прот. І. ШпуреровГ, оо. Протоіс– | 
реям А– Бекові, С, Ганкевнчу. С. Голутякові, М. Куданови–, 
чеві, Л, Опоці, С Посаківському, О. Царикові, М. Ярошеві 
та Всч'ч. отціім В. Дякову І Б. Забродському; прибулим свя
щеникам з Канади, Прот. І. Пестунові та оо. І. Крісфцлусі, 
Т. Міиенкопі і В. Метулипському. ,. t 

Дякусмо хорові церкви св. Покрови та диригентові п. 
I. Кн,тастому :іа гарні співи. 

Дякусмо Сестрнцтву при Церкві св. Покрови за При
готування похоронного обіду. 

Дякусмо щиро Всечесному Духовенству східніY дека
натів, що сослужилн Внсокоиреосвящециішому Владиці 
Мстиславові в Вавнд Бруку: Протопресвітерам Л. Весо– 
ловському й І. СавЧукові; Деканові Митроф. Прот. А. Се– 
лепнпі тіа надхяенпе слово над свіжою могилою; Митр. 
Прот. Т. Форостісві за евлогію на поминках; оо. Митр. 
Прот. О. Мицнкові та Ю. ГулесвІ; Протоієреям П. Фалько– 
ві, А. ДворакІвському, II. Стельмахові, В. Коваленкові, В. 
Булавці, М. Могучому. Ф. Коваленкові, П. Багнівському, 
II. Будпому, М. ЗемляченковІ та Всеч. отцям М. Ворисен– 
кові, М. Глннському, І. ІляшенковІ, М. Заларинюкові, Н. 
Ковалеві, О. Кропильннцькому, II. Мелехові і С. Новиць– 
і.'ому. 

Дякусмо диригентові хору, проф. В. Завітневнчеві та 
всім хористам, що змогли прибути. 

Сестрнцтву Церквн-Пам'ятннка щи|)е спасибі за труд 
у прнготованні заупокійно! трапези. 

Щиро дякусмо всім вірним, що прибули попрощатн 
свойого Архииастнря та Духового Провідника в Україні, 
в таборах с-китальщннн та на американській землі. 

Нехай Всевишній усім Вам віддячить за щире, добре 
серце! 

У глибокому смутку: 
доньки: ВАЛЕРІЯ. ВАЛЕНТИНА, НІНА 
зяті: о. ВОЛОДИМИР ВОРОВСЬКИИ 

Д-р БОГДАН КУШНІР 
Інж. МАРКО АФЕНДИКІВ 

внуки: ГАЛИНА, ТАРАС, ОЛЕКСАНДЕР, 
АНДРІЙ, НАТАЛКА. ЮРГИ 

Bond facts: S`auitlgS Bonds pay you back St for every S: 
seven years . . . are replaced free if lost, destroyed or sti 
tax advantages . . . can be redeemed whenever the need or 

"W The U.S. Govrrnmrnt ( Jon no', pay for this advertitrn 
tcrvice in cooperation icith the Treasury Dcpurlmcnl 

it maturity in only 
n . . . have special 

mt. It (я pmmtctl as a pubUo 
and The Аііісгіїлчіу C`ouruSJ. 

Ukrainian National Association, and "Svoboda" I'kralnlan Dally 

Щадіть є Українській Щадниці 

^he ^arma i^abmgsi Go \ 
КЛІВЛЕНД, Огайо 

ОСНОВАНА 1915 P. 

Щадіть по модерному - Щадіть через пошту. 
m Оплачуємо кошта пересилки 9 

Кожне щадниче конто обезпечене до 515,000.00 Федеральною Агенцією 
а гарантоване 51,500,000.00 власного резервового фонду. 

527,000,000.00 майна 
Централя: 

5839 Ridge Road, CLEVELAND ( P a r m a ) , Ohio . 44129. Т е л . : 884-8700 

Українська філія: 
2190 Professor Street 

CLEVELAND, Ohio . 44113 
Т е л . : 771-3627 

Рояптонська філія: 
6465 Royalton Road 

NORTH ROYALTON, Ohio . 44133 
Т е л . : 237-5636 
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MACHINISTS 
ASSEMBLERS 

also 
MACHINE OPERATOR 

Men needed for maniifpoiiirinei 
special machinery. Overtime .S: 

benefits 
POLYTECHN1QUES I S( . 

17100 Miles Avenue 
Cleveland, Ohio 216 295-1555 
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і) Праця S 
HELP WANTED MALE 9 

OIL BURNER 
Serviceman 

Experienced, No. 2 or No. 4 
nil burners. Salary range up 
to J3.75 per hour according 

to ability. 
DE 3-2250. Jersey City, NJ 

МУЖЧИНИ 
Денна і нічна шнфтн, до фаб
ричної машннової праці. По
стійна праця, прнемні умовн

ий. 
Berliss Bearing Co. 

644 W. Mt. Pleasant Avenue 
Livingston, N J . 

Мусить говорити по-англ. 

(2) MAJTENANCE MEN (1) 
Shifts 12 midnight to 8 AM. і 
ГМ to 12 midnight Largo 
Bronx institution. Experienced 
in handling low pressure boilers, 
compressors, air handling units 
and handling of central air con
ditioning (absorption) Unit air 
conditioning. Fine opportunity 

for ri?ht men. 
Call KI 9-8700, ExL 5, B\ . N.Y. 

В Праця В 
HELP WANTED FEMALE 

Business В 
КИТАЙСЬКІ „ Д И П Л О М А М " У ВУЛИЧНІЙ БІЙЦІ В ЛОНДОНІ 

Opportunity 
GIFTS - GREETING 

!

CARDS - BOUTIQUES 
Рухлива наріжна крамниця 
при головнім переїзді. Доб
ре сусідство і вел. комун, 
рух. Чудово влаштована — 
надзвичайна нагода і мож
ливості для відповідних. 
Тел.: 258-9Н44, Bkln, N.Y. 

FACTORY HELP 
Day and Night Shift 

Production and shipping help, 
no exp. nee, npport. for over

time. 
Call Mr. De Yeso. 824-8600 

AMERICAN ALUMINUM 
WINDOW CORP. 
767 Eastern Avenue 

Maiden, Mass. 

HOUSEKEEPER COOK 
Preferably Yougoslav. Needed 
in American family of 4 people 
2 children 11 Sc 12 years old. 
Central Manhattan. Private 
room 8c bath on 20th floor. Ex
cellent view. References req. 
Call 841-0700. Ext. 327 from 9 
to 5 or 238-5415 after 7 P.M. 

and weekends. 

HAIRDRESSER 
Experienced, mature girl. 

No late nites, good salary. 

Days (516) LO 1-2256 or nites 
after 6 PM (516) PR 5-3927 

Потрібтін. здібний і 
досвідчений , , 

„ФОРМАН" 
для відділу закладання і фор
мування електричних прово
дів у металевих хатніх госпо
дарських приладах. Повинен 
бути середньо сильним та ма
ти деякий досвід у спаюванні 
куснів металу. ,,Бліо Шнлд" 
та інші загальні корнеті -
платні ферії - свята. Платня 
за умовою. Добра нагода для 
відповідної людини. Кликати 

(914) YOnkcrs S-2700 

AUTO MECHANICS 
Due to oirr 'increased -servfee 
volume. Central Jersey's largest 
Buick and Cadillac Dealer la In 
need of 2 exp. flat rate mechan
ics, highest wages ш area; 40 
hr. week: benefitrnnd uniforms. 

" Contact Service iMgr. 
Polkmvitz Motors -

233 New Brunswick Avenue 
Perth Amboy, N.J. 412-01Q0 

Opportunities for 
Professional Personnel 

O.R. NURSES 
REGISTERED 

Needed immediately for a 
5 room O.R. suite in a pro
gressive community hospital. 
Previous experience de
sirable but not required, 
salary depends upon qualifi
cations. Excellent fringe be
nefits, opportunity for ex
cellent experience in O.R. 
nursing. Please contact Dir. 

of NSG. SVC. 
MORTON HOSPITAL 

Taunton, Mass. 617 824-6911 

t COFFEE SHOP 
Ідеально влаштовано — на 
долині міста. Внзн. околи
ця бюровнх будинків. Близ. 
до телефонічної компанії і 
пошти. Відкрито 5|Л днів. 
Закр. о 6 год. Рент J470.00. 
Тижневий оборот 51-500. жа
дає 520.000 - 58,000 зав
датку. Постійне доб. прихід 
грошей. Тел. СА 6-9079. N. 
Y. С. Засновано тому 22 р. 

— 15 р. ліз. 

BREAD and CAKE ROUTE 
Nassau Suffolk Counties 
ДОСКОНАЛІ, нагода. Помір

ковані сплати. 
Franchise 

fe.1. (516) PI 2-0334 або 
(516) CH 8-7450 

Ridgewood, N.Y. 

5 ЧУДОВ. КІМНАТ 
10 вікон, навпроти парку, 
1 бл. до сабвею. Дорослі. 

Огрівання гар. водою. 
Члени комуно-китайської дипломатичної репрезентації у Лондоні та ЇЇ службовики ви– | е л ' : З 6 6 ' 3 5 1 2 

бігли кілька днів тому на вулицю, щоб ечнннтн бійку з англійськими поліцистами та | - """” 
звичайними цивільними прохожими. Бритійські власті ствердили, що це була свідомо Щ Р о З Ш у Н И , Щ 

іаплянована провокація китайських комуністів, щоб мати потім причину для нової ан 
тнбрнтійської пропаганди і нагінки проти брнтійських дипломатів у Пейпіні'у. 

СЛИВКИ - ГРУШКИ 
1 9 6 7 

Сливки маю угорочки 
І грушки гарненькі. 
Кисленькі й солоденькі 
На узвар добренькі. 

Грушки звуться seckel 
Смачні, як медочок, 
Тож прошу приїжджайте 
До мене у садочок. 

ВІД 8 до 17-го вересня. 
ALEX MELNYCHENKO 

Church Avenue 
Germantown, N.Y. 

On the Hudson, 1252Є 
(518) 587-6587 

ІСАІТМВМТ ITOI 
48K.7tfcSfc 

TAS cm M M Щ0ттш cm 
МАШИНКИ ДО ПИСАННЯ 
(УКРАЇНСЬКІ АБО АНГЛІЙ
СЬКІ) Д. ДЕШЕВО В АРЦІ. 

а Різне Ж 

Ш До винешму Ш 

STATIONARY 
Suffolk county. Нова крамни
ця. Ми перевантажені,' масмо 
другий бизпес. З чудов. това
ром крамниця і оцінена на– 
продаж, нагода для тяжко 
працюючої і енергійної особи. 

Місяч. рент 5100.00. Тел. 
(516) 757-8039 або AN 1-3740 

COFFEE SHOP 
Queens Village. Добре сусід
ство і переїздний рух. бнзнесо– 
ва вулиця, нема конкуренції. 
Дас тижн. 51,200, треба огля
нути, щоб оцінити. Відходить 
на пенсію. Мусить продати. 

Тел.: НО 8-4558, N.Y., 
крім неділі. 

СТЕНОТИПІСТКА 
Нема ніколи нудьги і на цьо
му передмісті Монтклеру (не
далеко ,,М'Чшггенсайд" . шпи
талю) в бюрах продажу вели
кої фабрики,пакувальних ма
шин. Потрібний досвідчений 
стенограф, що знає новітню 
машину ІБМ. Праця, що дас 
приємність у'модернаму штуч
но' холодженому бюріі Вабез–, 
пекд,ца ,жи”гтя, шпитальне лі
кування і уділ у 'зисках. Клич

те: (201) 744-3203. -
І г , . І 

ШКІЛЬНА РАДА УШІА 
затвердила на шк. рік 1967/68 такі 

Ш К І Л Ь Н І ПІДРУЧНИКИ 
для вжитку шкіл україпознавства: , 

Новий Буквар і перша Читанка (з ілюстраціями 

в трьох кольорах 52.00 
К. Кисілевський: Вивчаймо українську мову 0.85 
Розрізна азбука і розрізи! склади - 0.25 
К. Кисілевський: Правописні листки для II і вищих 

років навчання 0.50 
К. Кисілевський: Вивчаймо українську .мову, право

писні і граматичні вправи для 1-го ft 5-го ро
ки: навчання 1.35 

Б. Романі іічук: Українська читанка для II року 
навчашія української мини 2.00 

Українська чнпОіка для III р. і 2.50 
Українська читанка для IV р 2.50 
К. Кисілевський: Українська читанка для V р. 1.85 
К Кисілевський: Українська читанка для VI р. „ 2.20 
М. Овчаренко: Українська читанка „Золоті Ворота" 3.00 
К. Кисілевський: Хрестоматія з української літе

ратури для VIII і вищих років 3.90 
В. Радзнкевич: Історія української літератури 3.00 
К. Кисілевський: Граматика української мови 0.75 
Український шкільний правопис 1.00 
В. Яків: Нарис української культури 2.00 
І. Крип'яксвич: Історія Укриши для V р. 1.25 
І. Крип'яксвич М. До.'іьннцькнй: Історія Украї

ни, попе видання а доповненням, в рсд. д-ра 
П. Іеапіа. Ілюстрована, 250 отор. .. 3.50 

М. Дольницький: Географія України (нове видан
ня, з кольорового „Фізичною картою України") 1.50 

Фізична карта України, і :5 міл., кольорова 0.70 
К ЖарськнЙ: Географія — Природа України 2.00 
Географічні зошити (контурові мани України для 

вправ .і „Додатком" до „Зошита" 1.25 
Є. Жарськнй: І'уханка, гри, забави 1.00 
Програми навчання н виховання 2.00 
Шкільні денники 1.00 
Шкільні каталоги 1.00 
Свідоцтва 0.10 
Вписові карти 0.05 

Замовлення висилати на адресу: 

EDUCATIONAL COUNCIL - U.C.C.A. 

P.O. Box 391 - Cooper Sta. - New York 3, N.Y. 

CANDY - LUNCHEONETTE 
STATIONARY 

Добре сусідство і переїздовий 
рух. Близ. школи і футбол, 
парку, Verranzano Bridge — 
4th Ave, великий рух, добра 
нагода для відповідних. Му
сить продати з втратою з ува

ги на здоров'я. 
Тел.: 745-9401 

ТАВЕРНА 
Наріжна бара, при голов 
биз. переїздах. Добре по– і 
став., сусідство, та багато и 
прохожих. Мусить продати !| 
з уваги на другИй ' бпзнес. J | 
Добрі умови для відловід– 11 

ного. Тел. між. (9-5) | ,-.; | 
VI 6-3810, .N.Y. 

. w ^ / w f o w j ^ / z w ^ f / z ^ ^ j 

ГРОСЕРНЯ 
Наріжна крамниця, ідеал, по– 
лоясел. на'. 2, биз. переїздах, з 
гарним сусідством і маркою. 
Найбдища конкуренція 5 бльо– 
ків. Також великий збут кана
пок щодеігно. близ. параф. 
школи- і hlgTi school та церкви. 
Вел. нагода для 2 спільників 

або подружжя. 
Тел.: (212) DA 6-7390 

LIGHT LUNCHEONETTE -
CANDY - STATIONARY 

STORE 
Located on busy thoroughfare, 
close to a junior high and high 
school. Good neighborhood and 
transient trade. 4 room apart
ment above. Rent 5140.00 Gross 
560,000 yearly. Asking 516,000. 

(212) 525-9567 

SERVICE 

RYAN'S RESTAURANT 
Найкращі прийняття на весіл
ля, заручини і товариські при
йняття. Від ЗО до 90 осіб ви

гідно уміщені.. 
82-07 — 84th Avenoe 

Astoria, L.I.. N.Y. 
278-8217 або RA 8-9820 

SPACE FOR RENT 

БРАТСЬКИЙ Ц Е Н Т Р 
винаймас приміщення на 
Прийняття, Бенкети, Збори 
Братств і товариські зібран
ня. До розпорядження кух
ня і лазнички на тім самім 
поверсі. Центрально поло
жений, близ. комунікацій. 
За Інсрорм. телефонуйте: 
HY 8-3331 or 452-1071 

В Праця В 
HELP WANTED FEMALE 
ДОМАШНЯ ПОМГЧ 

до праці в домі для старших 
віком в Garnerville, N.Y. Плат
ня -f кімната і харч. Мусить 

говорити по-англ. Приємне 
оКруження. 

(914) НА 9-5308 

ШОНОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
та німецькі спеціальності 

THALLER a WEBER 
- ДІМ ЯКОСТЕЙ -

РІЗНІ М'ЯСНІ ВИРОГ,И, СВІЖЕ .М'ЯСИВО ДО ВАРЕННЯ 1 ПЕЧЕННЯ 
Ф КОВБАСНЯ а ШИНКИ т 

ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ 
In NEW YORK: 1654 2nd Avenue (85-86 Sts.) - TR 9-3047 
In RIDGEWOOD: 56-54 Myrtle Avenue - AS 4-3210 
In ASTORIA: 28-28 Steinway Street - IV 3-5540 
FRANKLIN SQUARE, LJ. 981 Hempstead Tpk - 437-7677 
In FLUSHING: 41-06 Main Street - HI 5-2552 
In JACKSON HEIOHTSi 82-10 37th Avenue - DE 5-1154 

Ніо Іїорк, II. И. 
ВЕЧІР Ф О Р Т К П І Я Н О В О Ї М У З И К И 

Концертом Зрортепілнопоі І. Тромпса зробила в по– 
музики у виконанні учнів У– і слідньому році великий по– 
країнського Музичного Інс– 
титуту і кляси М. Байлової, 
що відбувся 9-го червня 1967, 
закінчив Літературно - Мис
тецький Юліоб у Ню Иорку 
свій сезон 1966/67. Був це 
один з найкращих і най -
більш успішних учнівських 
концертів в цьому році, на 
якому молоді виконавці ча
рували слухачів свосю внео– 
корозвиненою технікою та 
мистецькою грою. Належить 
тут ствердити, що головною 
заслугою успіху цього кон
церту була жертвенна праця 
їхньої учительки п. М. Бан-` 
лової, праця, яку може оці
нити тільки тон, хто знас, 
як і в яких обставинах вона 
відбувається. Всі учні без ви
нятку вив 'язалися блискуче 
із нелегких завдань; гЗо прог
рама складалася з досить 
тяжких 4хмугепіяноаих. ком– 
повігцій. r H O C j 3 `( WV . к 
^,Ми; були мило ааскочені. 
слухаючи 5 `fjoiWpTy`^rf-SfbW 
Берковича, що його викону
вав Олесь Кузишин; мн.(по– 
дивлялн -його музичну пат 
м'ять (концерт склядавед з 
чотирьох частин) та певність' 
і легкість, з якими він його 
грав. Молоденький цей учЬнь 
ще не довго вчиться в УМІ. 
його успіх, свідчить тро ftq-
го великі здібності та музич
ний талап. 

Е. Ґріґа ,.Весною" і М. Ли– 
сенка ,,Елегію", обидва ці 
ліричні твори, відіграла О. 
Макарушка з душею та 
своєрідною інтерпретацією, 
виказуючи непересічну му -
знкальність та відчуття ін– 
тенцій авторів даних творів. 

ступ, а солідно вивчений 
концерт цдур Віліямса відіг
рала вона поправно та а ус
піхом. 

Високу пальцеву техніку 
та майстерність виказали три 
дальші, дуже талановиті уче
ниці, а саме Н. Даннш, М. 
Ковалів і В. Ники4Ьорук. Не 
зважаючи на молодий вік, 
вони вже виказують подиву– 
гідну зрілість і велике зро
зуміння та серйозність у сво
їй праці, а твори, що вони їх 
грали (Н. Д а н н ш : Лірична 
поема Фоменка і Рондо Ка–1 

прічіозо Мендельсона; М. 
Ковалів: Ноктюрн ґ-мольї 
Шопена, Прелюд ґ-моль Рах– 
манінрва і того ж самого ав
тора Полішенель; В. Ники– 
форук: Ноктюрн е-моль Шо
пена, Гмпромптю ес-дур Шу– 
берта і Інтермеццо Ннжан– j 
іцвсь5шлЦ, - - сАуші - своїм 
ййконанням діийн64на мне- ї 
г^цько^у рівиі; уЦрбажати б і 
тільки, щоб їхній запал і за
милування до музики не ос
тигли і щоб вони далТ і далі 
йшли уперто 'тою дорогою і 
тим самим темпом у відкри
ванні нових горизонтів , в ж 
до осягнення наміченої цілі. 

Концерт закінчився увер
тюрою Еґмот Бетговена, у 
транскрипції Хваталя на 2 
фортепіяни (8 рук) , що її 
заграли В. Ннкифорук, - М. 
Ковалів, Н. Даннш і О. Ма
карушка. Твір цей викона
ний рівно, чітко і бравурно, 
зробив гарне враження на 
прнявних. І 

На цьому місці мусимо 

зложити проф. М. Байловій 
признання за її працю, вло– 
жену у підготовку цього 
концерту, а всім молодим ви
конавцям подяку, що вмож
ливили нам пережити такі 
гарні хвилини на тому ви
сокомистецькому вечері. 

Іван Подільськії" 

ПОШУКУЮ 
ЛЕЖЕНІНА ФЕДОРА 

ДАНИЛОВИЧА 
Село Чепіль, Харківської об
ласте, Балакліївського райо
ну, котрий пропав у війні без 
вістки. Хто знав би щось про 
нього або він сам, прошу пи
сати: 

ANNA JAWORSKY 
803 Noetrand Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11225 

й Праця 
9 HELP WANTED MALE 

s Різне ІЗ 
м^^в^^^>^^^^^^^<^ ĉ̂  

TECHNICIANS 
Having Formal Training 

in Intermediate Electronics 
for the Following Positions 

Cont ro l 
Sys tems 

Techn ic ian 
For trouble-shooting and re
pair of electronic control 
systems in chemical process 
plant. 

Analyzer ' 
Sys tems 

Techn ic i an 
For maintenance of on-

' stream photometric ana
lysers.' Two years experience 
desirable. 
These positions offer good 
growth potential, salary 
based on experience and 
qualifications. 
Liberal vacations, 12 holi
days, Major Medical and 
Long Term Disability In
surance plans, Profit Sharing 
plan. її і `" і ; 
Submit Confidential Resume 

or Call 201-721-1500 
For An Appointment 

Industrial Relations Dept. 
NATIONAL 
LEAD 
COMPANY 

TITANIUM DIVISION 
P.O. BOX 58 

South Amboy, N.J. 08879 
An equal opportunity 

employer. 

(S Real Estate В 
ДІМ на ПРОДАЖ! 

Велика нагода купити дім п 
Атлантик Ситі, Н. Дж. при 115 
Овшен Евеию (Ocean Ave) , 
тільки \А бльоку від бордвок 
(boardwalk), в середині міста. 

З апартаменти, 10 кімнат, в 
деяких кімнатах осібні уми
вальні, бічне подвір'я, осібні 
душі (shower). 

ВЕЛИКІ Н А Г О Д А на 
вклад капіталу (investment). 
Добрий річний дохід! Ціна 
низька, при умові. Властитель 
дасть поличку. 

Зголошуватися особисто до 
властителя. Посиф Дмитрик. 

Joseph Dniytryk 
145 Ocean Avenue 
Atlantic City, N.J. 

Queens 

КІМНАТИ HA „EXPO 67" 
Город, басейн до Плавання, обслуга. Добра транспор– 
тація. Український дім. 55.00 і 56.00 денно від особи. 
11037 Frlgon Street, Montreal 12, Que. Tel.: 331-5758 

^JJ 

Посилайте 
гроші 
в Україну! 

Скористайте якнайбільше. 
Нсплатіть нічого за пересил
ку. Американські долярові 
сертифікати — це найкра
щий дарунок! 
ТІЛЬКИ АМЕРИКАНСЬКІ 
ДОЛЯРОВІ СЕРТИФІКА
ТИ дадуть Вашим кревним 
чотирикратно більше, як го
тівка' в рублях. Ваші крев
ні потвердять Вам це. 
ТІЛЬКИ АМЕРИКАНСЬКІ 
ДОЛЯРОВІ СЕРТИФІКА– 

!фТИ уможливлять Вашим 
кревним купити все, чого 
захочуть: харчі, одяг і ба
гато - багато інших речей 
- американських, західньо. 
європейських і місцевого 
виробу — у спеціальних до– 
лярових крамницях „ВнсШ– 
поенлторгу" по , особливо 
низьких доляровнх цінах. 
Ваші кревні потвердять 
Вам це. 

,5 ПОВНА ;хл f А Я П Я . ВЕЗ 
НІЯКОЇ ОПЛАТИ. 
За ту службу, ніхто не пла
тить абсолютно ніякої опла
ти: ані висилаючий, ані 
відборець. бо ті видатки 
платить Внешпосилторг. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ НЕГАЙНО, 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТІЛЬКИ 
ЧЕРЕЗ 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 

ВИМАГАЙТЕ Б Е З П Л А Т 
Н О Г О КАТАЛОГУ. 

Уповноважений представ
ник American Express Com
pany and Podarogifts Inc. 

Українське Бюро Внсмлкв 
Пачок до країв СССР 

І ка Україну 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 

TeL: OB 5-7430 
шідкрвте в BOB. - tr4mL8:M -
7 ве^,уОуСота.віЗО - в веж. 
Неділя. 1 понеділок 8 І 4 вер. 

(ttfbor Day) - закрито. 

ЕКСПО 67 - Монтреаль 
2 спальні до винайму, 15 хви
лин до Експо. Ціна помірко
вана. Писати: 

N. NESTOROWICH 
9029 Central LA Salle, Que. 
Tel.: 366-7846 

БЮРО „ 
^ ПОДОРОЖЕЙ 
в АСЕКУРАЩИНЕ 

і 
' НОТАРІАЛЬНЕ 

візи, білети'на літак і кораблі, 
спроваджений рідних з Росії, 
Польщі і інших країн. — Асе– 
курації на доми і авта. Виснл– 
ки пачок ПКО (РКО) або гро

ші до Польщі і Росії. 
KRUZOLEK 

TRAVEL SERVICE 
833 — 18th Avenue 

Irvlngton, N J . 07111 372-8630 

LABOR TEMPLE 
ENGLISH CLASSES 

має ограничену кількість місць 
на ранні і вечірні курси для 
дорослих. Помірковані оплати. 

Модерні методи. 
Реченець аплікацій на осінній 
семестер -— вівторок 1 середа, 

12 Іс 13 вересня. 
10 р. до 7 по пол. 

242 East 14th Street 
New York. N.Y. 10003 

AL 4-0107 

Мої дні 
ВОРНО ОЛЕКСАНДРИ 

т а в - ї в шахів 

F u n e r a l S 
б D i r ec to r s 

Theodore WOLINNlN,Inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. (9) 
Tel.: GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

LYTWYN Д LiTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

Jamaica North 

1-род . ДІМ 
В доброму стані, 3 спальні, 1'Л 
лазнички, stucco, run, огріван

ня, екстра город. 
АХ 7-02Я9 

CYPRESS HILLS, QUEENS 
Highland Blvd. Section. Чудов. 
мур. 1-род. відокремл, дім. 8 
кімнат, і спальні, 2 криті ве
ранди, мод. лазнички. голнп. 
кухня, викінч, підвал, з кух
нею 4- Vi лазнички. алтом. 'сіт
ки і віконниці. 220 wiring, без 
посередництва, тільки 522,500. 

(212) АР 7-1976 

GRASMERE 
З family brick, і \ rm apt. 
2 — 5 room apts. Immediate 
occupancy. Plus 3 room cottage. 
Expansion attic may be con
verted. An ex t ra bedroom 
space. 2 car garage. Guaranteed 

income. Low taxes. 539,990. 
212 \V 7-1790 

MHX. Коцюбинський 

Тіні забутих 
предків 

Ціна - 50 цінзів 

КОЛИ ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

П0СИЛКУ-ДАРУН0К ДО СССР 
покористуйтесь послугами широковідомої фірми 

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC. 
(Licensed by Vneshpcsyltorg) 

1530 BEDFORD AVE. m BROOKLYN 16, N.Y. ^ TeL: IN 7-5522 

Вислані через вашу фірму посилки доставляється ва врвдна'цвц 
адресу в пайкоротшому часі. Достала посилок гарантована. Належ
не мато оплачується тут у ваших крамницях 1 той, хто отримує по
силку, ве платить нічого. При конторах фірми я склади 8 різними 
одяговими товарами, харчовими продуктами, вяірввтн вв обуву 1 х. в. 

по дуже низьких цінах. 

Фірма відчинена щоденно від 9 год. ранку до в 
По суботах і неділях від 9 ранку до 4 по поа. 

НАТпт ВІДДІЛИ: 
BROOKLYN. N.T. - 1630 Bedford Averrae 
NEW YORK 3, N.Y. - 78 Second Avenue 
NEWARK, NEW JERSEY - 250 Market Street 
SOUTH RIVER, N.J. 41 Whitehead Avenue 
UTICA, N. Y. - 963 Bleecker Street 
FARMINGDALE, N.J. - Freewood Acres 
PHILADELPHIA 23, Pa. - 631 Weet Girard Avenue 
ALLENTOWN, Pa. - 126 Tilghman Street 
ROCHESTER 5, N. Y. - 558 Hudson Avenue 
LOS ANGELES 4, Cal. - - 129 So. Vermont Avenue . 
CHICAGO 22, Ш, - 1241 No. Ashland Avenue 
BALTIMORE 31, Md. - 1900 Fleet Street 
DETROIT 12, Mich. - 11601 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn. - 643-47 Albany Avenue 
JERSEY CITY. N.J. 219 Montgomery Street 
SYRACUSE, N.Y. 13204 - 515 Marcell`us St 
CLEVELAND 13, Ohio - 1028 Kenilworth Avenue 
HAMTRAMCK, Mich. - 11339 Jos. Campau Avenue -
BUFFALO 12, N.Y. - 701 Fillmore Avenue 
SO. BOSTON, Mass. - 396 West Broadway 
TRENTON 10. N. J. - 1152 Deutz Avenue 
RAHWAY, N.J. - 717 W. Grand Avenue 

IN 7-в46б 
OR 4-1540 
MI 2-2452 
CL 7-6320 
RE 2-7478 

868-0494 
PO 9-4507 
HE 5-І 654 

232-2942 
DU 5-6550 
HU 6-2818 
DI 2-4240 
TO 8-0298 
CH 7-5164 
HE 5-6368 

475-9746 
PR 1-0696 
TO 9-3980 
TX 5-0700 
AN 8-1120 
HK 2-oane 

881-8997 

ВІЛІЯМ КОВАЛЬЧИК 
ПОГРЕБНИК 

Community Funeral Home 
Air Conditioned 

Залнмасться похоронами. 
Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна і найкраща. 
У випадку смутку в родині 
кличте, як в день так 1 вно
чі: 

Community Funeral Home 
Yonkera, N. Y. YO 8-7272 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займасться Похоронами 
в стейті NEW JERSEY 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N.J. 
HEnderson 4-5131 

fc 

ПЕТРО ЯРЕМІ 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

р а Модерна каплиця до 
ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORtf,.N.Y. 
ORegon 4-2568 


